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  أبواب الثالثي الصحيح وما تشعب منهتكملة 

  باب الراء والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه - و-ر

راه املاُء، إذا اضطرب على وجه األرض يروه روهاً، : مصدر راه يروه روهاً، لغة ميانية، يقولون: الروه
واههوهو الرواه، رأيت رالسراب، أي اضطراب .  

: قالت أم اهليثم يف خرب هلا عن غريها: قال أبو حامت. املنخفض من األرض، زعموا، واالرتفاع: والرهو

  : قال الشاعر. فدلَّيت ِرجلي يف رهرٍة، فهذا يدلك على االخنفاض

 من روع الجنان قلوبها تَفَزع  يظل النساء المرِضعات برهوة

من هول اجلَنان، فهذا يدلّك على أنه ارتفاع ألن خوائف فهن يطلعن على : زعزع، ويروىت: ويروى
  : قال الشاعر. عيب تذَم به املرأة عند اِجلماع من السعة: والرهو أيضاً. املواضع املرتفعة

  أتوم الفَرج حمراء الِعجاِن  لقد ولَدتْ أبا قابوس رهو

  : قال الراجز. ضرب من الطري يشبه الكَراكي: لرهووا. املفْضاة: األتوم

  أدبرن كالرهِو مولِّياِت

: بل الرهو والرهوج: مصدر رها البحر يرهو رهواً، إذا سكن، وقال قوم: والرهو. موضع: ورهوى

ج فارسي معرب، وليس هذا غلط، الرهو: قال عمي: قال عبد الرمحن. ضرب من السري شبيه باهلَملَجة
  .عيش راٍه، أي ساكن: من الرهو ألم قد صرفوا الرهو فقالوا

  .أرِه على نفسك، أي ارفق ا: ويقّولون للرجل

رأيت وهر : توهج وقْع الشمس على األرض حىت ترى هلا اضطراباً كَالبخار، لغة ميانية يقولون: والوهر 
  .اسم رجل، وهو أبو قوم من العرب، واشتقاقه من الوهر: ووهران. الشمس، وأصابين وهرها

  .ضعف العقل، رجل أوره وامرأة ورهاُء، واالسم الوره، وقد وِره يوره ورهاً: والوره

هروت اللحم أهروه : تقول العرب: واهلَرو ال أصل له يف العربية إالّ حرف واحد جاء به أبو مالك فقال
رءاً، إذا : واً، إذا أنضجته، وخالفه سائر أصحابنا وأهل اللغة فقالواهرؤه هره أهوأهرأت اللحم هرأت

  .معروف: واِهلراوة. أنضجته، مهموز ال غري وستراه يف باب اهلمز إن شاء اهللا
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. ور الليلُ، إذا أدبر: مصدر هرت البناَء أهوره هوراً، وهورته ويراً، إذا هدمته، ومنه قوهلم: واهلَور

  .حبرية تغيض فيها مياه ِغياض أو آجام فتتسع ويكثر ماؤها، واجلمع أهوار: واهلور أيضاً

  ي - و-ر

عقد به القافية: الرِويعر، وهو احلرف الذي تالش ِويياً وروايةً. روعر واحلديثَ أرويه رالش تيوور .

  .ورِويت من املاء أروى رياً.  إذا استقيت عليهورويت على البعري أروي روياً،

  : قال الراجز. حبل يشد به املَتاع على البعري، واجلمع أرِوية: والرواء

هكانوا أنِجي إني إذا ما القوم  

هِويفوق بعضهم باألر وشُد  

هِصيني وال توصي ِبيهناك أو  

. جل راوية للشعر وراٍو، اهلاء للمبالغة، أخرجوه مخرج نسابةدرسك إياه ة ور: ورواية احلديث والشعر

اسم اشتق إما من األروى مجع األرِوية، وهي : وأروى. اسم أيضاً: وروي. بطن من العرب: وبنو روية
ق األنثٍى من األوعال، ورمبا جمعت أراوى، أو يكون أروى من رويت، وهلذا موضع يف كتاب االشتقا

  .تراه فيه مفسراً إن شاء اهللا

  : قال الشاعر. مصدر وراه احلُب أو املرض يريه ورياً، وهو فساد اجلوف من حزن أو حب: والوري

 على أكبادهن المكاويا وأحمى  وراهن ربي مثل ما قد ورينني

  : وقال الراجز

نَحياً إذا تَنحرقالت له و  

  لذُّرحرحياليته يسقَى من ا

: والتورية. وهلذا املعتلّ باب تراه فيه إن شاء اهللا". ألن ميتلئ جوف أحدكم قَيحاً حىت يِريه: "ويف احلديث

كان صلى اّهللا عليه وآله وسلم إذا أراد : " ويف احلديث. وريت الشيَء تورية، إذا سترته: الستر، يقال
  : وقال الشاعر". سفراً ورى بغريه 

 عن موالك والليل مظِْلم لوريت   كنت صلْب العود أو ذا حفيظٍةفلو

راة فقُلبت . املوىل هاهنا ابن العموري، إذا خرجت منه النار، والتاء واو، كأنه وي دنرى الزوالتوراة من و
  .الواو األوىل تاًء كما قالوا تخمةَ من الوخامة
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ريح : واِهلرية. ورأيت الرجل، إذا ضربت رئته فهو مرئي. موضعها إن شاء اهللالرئة، مهموز، وستراها يف 
  .األرض السهلة، لغة ميانية، زعموا: واهلَبرة. الصبا، وهو اإلير أيضاً

اليهير : وقالوا. املوضع الواسع: واليهر. وزعموا أن هريت اللحم أهِريه هرياً يف بعض اللغات وليس بثَبت
قوهلم : حجر صغري، عن أيب مالك، قال أبو بكر: ضرب من النبت، وقالوا: املاء الكثري، وقالوا: واليهيرى

قال . يف اليهريي ِإنه احلجر الصغري غلط ألن احلجر الصغري هو القَهقَر، وأنكر االبصريون اليهير يف احلجر
  : الشاعر

  عال الخيل وهي تقربأمام ِر  كالقَهقَر ينْفُض رأسه وأخضر

: اليهيرى: وقال بعض أهل اللغة. ذهب فالن يف اليهيرى، إذا ذهب يف الباطل: واليهيرى من قوهلم

  .الكذب

  انقضى حرف الراء واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله وسالمه 

  حرف الزاي

  في الثالثي الصحيح وما تشعب منه 

  اب الزاي والسينب

  .أمهلتا مع سائر احلروف

  باب الزاي والشين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ص - ش-ز

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء والظاء

  ع - ش-ز

  .فعل ممات، وهو ِغلَظ اجلسم، ومنه اشتقاق العشوزن، وهو الغليظ من اإلبل والناس: العشز

  .غالظ: وأرضون عشاوز

  غ - ش-ز
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  .مهلتأ

  ف - ش-ز

  .الرفْس بصدر القدم، زعموا، شفَزه يشِفزه شفْزاً، يزعمون ذلك، وليس هو عندي بعريب حمض: الشفْز

  ق - ش-ز

    

  .أمهلت

  ك - ش-ز

  .النخس باإلصبع وغريها، شكَزه يشكُزه شكْزاً فهو مشكوز، والفاعل شاكز: الشكْز

  ل - ش-ز

  .أمهلت

  م - ش-ز

ومنه اشتقاق امشأز عن كذا وكذا، أي تقبض عنه، وهو افعألّ مهموز، واالمشئزاز التقبض، : الشمز
  .املصدر

  ن - ش-ز

ومنه نشزت املرأةُ عن زوجها ونشصت، وهو النشوز . الربوة من األرض الغليظة، وكل ناٍب ناشز: النشز
  .والنشوص

  :  الشاعرقال. الِغلَظ من األرض، واجلمع شزون وشزن: والشزن

قامر وكأنشَواعي  قتالهم ِكعاب م ٍن فهنربتْ على شُزض  

  .عِسر: ورجل شِزنُ اخللق وشزن معاً. وشزن الرجلُ يف األمر، إذا تصعب فيه. أراد شوائْع فقلب

  و - ش-ز
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. جولقيت فالناً على وشز وعلى وشز، أي على عجلة وانزعا. ِغلَظ من األرض وارتفاع: الوشز

  .املَرافق الكثرية احلشو: والوشائز

  ه - ش-ز

  .أمهلت

  ي - ش-ز

وسترى الزاي . شئز املكانُ، مهموز، إذا غلظ، ومكان شئز وشئس وشأز وشأس، وبه سمي شأساً
  .والشني والياء يف باب املعتل مستقصى إن شاء اهللا

  : قال اهلذيل. ضرب من اخلشب تتخذ منه اِجلفان: والشيزى

  من الرواويق من ِشيزى بني الهِطِف  كان حيا لغاداهم بمتْرعٍة ول

  : قال الشاعر. اجلفنة بعينها من أي خشب كانت: الشيزى: ويقال

 البر يلْبك بالشِّهاِد لُباب  إلى ردح من الشِّيزى عليها

  باب الزاي والصاد

  .أمهلتا مع سائر احلروف

  باب الزاي والضاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ط -ض-ز

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع الظاء

  ع -ض-ز

  .اسم رجل أو موضع، والياء زائدة: وضيعز. فعل ممات، وهو الوطء الشديد، لغة ميانية: الضعز

  .املضغ، عضز يعِضز عضزاً، ومل يعرفها البصريون، وهو بناء مستنكر: والعضز يف بعض اللغات

w  غ -ض-ز
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  .مهلتأ

  ف -ض-ز

قال . ضفَزت البعري أضِفزه، إذا مجعت له بيدك ِضغثاً من كَأل أو حشيش فلقّمته إياه: الضفْز من قوهلم
  : الراجز

  يبتلع الهامةَ قبل الضفِْز

  دالمز يربي على الدلَمز

  .الضرب بالرجل، ضفَزه البعري، إذا زبنه بِرجله: والضفْز أِيضاً

  ق -ض-ز

  .لت وكذلك حاهلما مع الكاف والالمأمه

  م -ض-ز

ته فلم جيترعن ِجر زاً، إذا أمسكميضِمز ض البعري زمالرجل، إذا سكت فلم يتكلّم فهو ضاِمز . ض زموض
  .أيضاً، والقوم ضموز، أي سكوت

  ن -ض-ز

  : قال الشاعر. يف أهلهالذي خيلف أباه : والضيزن. الضيزن، الياء زائدة: استعمل من وجوهها

 ألبيه ضيزن سِلفُ وكلهم  والفارسيةُ فيهم غير منْكَرٍة

  : قال الراجز. ضده: وضيزن الشيء. الضب: الضيزن: وقالوا

  في كل يوم لك ضيزناِن

  على إزاء الحوض ِملْهزاِن

ليسجد هلما من يدخل احلرية امتحاناً لطاعة صنمان كان املنذر األكرب اختذمها بباب احلرية : والضيزنان
  .أهل دينه، وهلما حديث

  و -ض-ز

w  : قال الشاعر. يديرها يف فيه حىت تلني: ضاز الشيَء يضوزه ضوزاً، إذا الكه، والرجل يضوز التمرة
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ناقع التمر والتمر ضوزفظلَّ ي  هجوان سبائبدماً مثَل لون األر  

النفاثة اليت تبقى يف فم اإلنسان : والضوازة. اِملسواك: واِملضواز. يه متراً فعير بههذا رجل أخذ يف دية أخ
  .من اِملسواك

  ه -ض-ز

  .ضهزت الشيَء أضهزه ضهزاً، إذا وطئته وطأً شديداً، وليس بثبت

  ي -ض-ز

، "ِقسمة ِضيزى: "ومنه. ضازين حقّي يضيزين، إذا خبسك إياه: النقصان، يقال: االعوجاج، وقالوا: الضيز
  .وذكر أبو حامت عن أيب زيد أنه مسع العرب مز ِضئْزى. واهللا أعلم

  باب الزاي والطاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ظ - ط-ز

  .أمهلت

  ع - ط-ز

  .وموت زاعط وذاعط، أي سريع وِحي. مثل الذعط سواء، زعطَه وذَعطَه، إذا خنقه: الزعط

  .ار، إذا ضرط، وليس بثَبت، فأما زقَع احلمار، إذا ضرط، فصحيحزعطَ احلم: وقالوا

  .كلمة يكىن ا عن النكاح: والطَّعز

  .العزط أيضاً، كأنه مقلوب من الطَّعز: ويقال

  غ - ط-ز

  .أمهلت

  ف - ط-ز

w  .فَطَز الرجلُ وفَطَس، إذا مات
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  ق - ط-ز

    

املشي السريع، وليس : زلْط، والزلْط يف بعض اللغاتال: أمهلت وكذلك مع الكاف والالم إالّ يف قوهلم
  .بثَبت

  م - ط-ز

  .مثل املَصد، كناية عن النكاح، وليس بثبت: املطز، زعموا

  ن - ط-ز

  .مثل الضغاط والزحام، تزانط القوم، إذا ازدمحوا: الزناط

  .فأما الطنز فليس من كالم العرب

  و - ط-ز

  .موضع: زواط

  ه - ط-ز

  .وكذلك حاهلما مع الياءأمهلت 

  باب الزاي والظاء

  .أمهلتا مع سائر احلروف

  باب الزاي والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  غ -ع-ز

  .أمهلت

  ف -ع-ز
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وأزعفته أنا . وسم زعاف وذُعاف واحد، أي قاتل. زعفه يزعفه زعفاً، إذا قتله: استعمل من وجوهها
  .ياً، فهو مزعفأزعفه إزعافاً، إذا قتلته قتالً وِح

  .والعفْز، املالعبة كما يالعب الرجلُ امرأته، بات يعافزها، أي يغازهلا

ومسعت عزف اجلن وعزيفهم، وهو جرس يسمع يف املفاوز . والعزف، اختالط األصوات يف هلو وطرب
زوفاً، إذا ملَته وعزفت نفسي عن كذا وكذا تعِزف ع. موضع: ورمل عازٍف ورمل العزاف. بالليل

. عزفَت نفسه عن كذا وكذا، إذا أبته: ورجل عزوف عن األمر، إذا أباه، يقال منه. وصدت عنه

: هو اسم جيمع العود والطنبور وما أشبههما، وقال آخرون: املالهي، وقال قوم من أهل اللغة: واملَعازف

  .ب عازفاً وعزيفاًوقد مست العر. بل هي املعازف اليت استخرجها أهل اليمن

فَِزع الرجلُ إذا : معروف، فَزع يفزع فَزعاً، وأفزعته إفزاعاً، وهو من األضداد عندهم، يقال: والفَزع
وفَزع، إذا استنصر، فَِزعت إىل فالن فأفزعين، أي . رِعب، وأفزعته إذا أرعبته، وأفزعته إذا نصرته وأغثته

  : قال الشاعر. عين أيضاً، أي نصرين، واألول أعلىفَز: جلأت إليه فنصرين، وقالوا

  أطباقُ نَي على األثباج منضوِد  إذا دعتْ غَوثها ضراتُها فَِزعتْ

ويف احلديث أن النيب صلّى اهللا . إذا قلَّ لنب ضراا نصرا الشحوم اليت على ظهورها فأمدا باللنب: يقول
وقال الشاعر يف معىن ". إنكم لتكثُرون عند الفَزع وتِقلّون عند الطمع" : عليه وآله وسلّم قال لألذصار

  : اإلغاثة

  حلَلْنا الكثيب من زرود لنَفْزعا  فقلتُ لكأٍس ألِجميها فإنّما

  : وقال اآلخر. أي لنغيث وننصر ونعني

  كان الصراخُ له قَرع الظَّنابيِب  ما أتانا صارخٌ فَزع! إذ كنّا

وفزعت عن الشيء، إذا كشفت عنه، واّهللا أعلم، وكذلك فسروا قوله . املستغيث: الفزع يف هذا املوضعف
م: "جلّ وعزعن قُلو ععاً. ، أي كشف عنها"حىت إذا فُزياعاً وفُزت العرب فَزوقد مس.  

  ق -ع-ز

  : قال الراجز. ت به، أي أفزعتهزعقْ: الزعق، والزعق يكون النشاط ويكون من قوهلم: استعمل منها

  يا رب مهٍر مزعوق

  مقيل أو مغبوقْ
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  .فَرخ القَبج، عريب صحيح: والزعقُوقة. ومسعت زعقَة املؤذِّن، أي صوته. نشطٌ: مزعوق

  .ِملح مر: وماء زعاق

  .أشد ما يكون من ضراط احلمار، زقَع يزقَع زقْعاً: والزقْع

نبت يقال إنه املَرزنجوش، النون فيه : والعنقَز. ات، وهو تقارب دبيب الذَّرة وما أشبههافعل مم: والعقْز
  .زائدة، وهو من العقْز

  : قال الشاعر. حفْرك األرض باملعزقة، وهي املسحاة: والعزق

عازِق  الكُالِب وأنتم نُثير بها نَقعتثيرون ِقيعان القرى بالم  

  .الفستق الذي ال لُب فيه: والعزوق. سيىء اخلُلق: ورجل عِزق.  من األرض، لغة ميانيةمطمئن: والعزيق

ورأس ". كما جيمع قَزع اخلريف: "ويف احلديث. قطع الغيم املتفرفة يف السماء، الواحدة قَزعة: والقزع
  : قال الراجز. الدجاجةالريش اتمع على رأس الديك و: والقُنزعة. فيه ملَع شعٍر متفرقة: مقزع

  لما رأت رأسي كرأس األقْرع

 ميزعنه قُنْزعاً عن قْنزع

رالليالي أبطئي وأسرعي م 

وقد مست العرب قَزعة . قُنزعة وقُزعة، فمن قال قرتعة مجعها قَنازع، ومن قال قُزعة مجعها قَزائع: ويقال
  . يقزع ويهزع وميزع وميصع، إذا مر مراً شديداًمر الفرس: ويقال. وقزيعاً ومقزوعاً

    الشرب عباً، قَعز ما يف اإلناء، : والقَعز أيضاً. ملْؤك اإلناء شراباً أو غريه، قَعزته أقعزه قَعزاً: والقَعز

  .إذا شربه شرباً شديداً

  ك -ع-ز

رجل :  الدميم، وذكر يونس أنه مسعرجل أزعِكي، وهو: فعل ممات، ومنه اشتقاق قوهلم: الزعك
  .زعكُوك، قصري جمتمع اخلَلِْق

التقبض، عِكز الرجل يعكَز عكَزاً، وأحسب أن اشتقاق العكّاز من هذا لتعكُّز اإلنسان واحننائه : والعكز
  .وقد مست العرب عكَيزاً وعاكزاً. عليها

  .زته أكعزه كعزاًمجعك الشيء بأصابعك، كع: والكعز يف بعض اللغات

  ل -ع-ز
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تفطر : موضع والزلع: والزعل. وقد مست العرب ِزعالً وزعيالً. النشاط، زِعلَ الفرس وغريه زعالً: الزعل
  : قال الشاعر. اجللد، تزلّعت يده، إذا تشقّقت

  ثعالب موتَى جلْدها قد تَزلَّعا  نَِصي بالِمتان كأنها وغَملَى

غِمل النبت يغمل غَمالً، إذا طال فتحنى بعضه على : متراكب بعضها على بعض، يقال: ىقوله غملَ
غَِملَ اجلرح، إذا ضوعف عليه الِعصاب ففَسد، واخلَصفَة اليت تلقى على مصب : ومن ذلك قوهلم. بعض

ِصيميلة، والنى الغانية تسمدلو الس :ه تراكب النفشب ،قد ماتت يبيس احلَِلي ِصي بعضه على بعض بثعالب
جراحة فاسدة، : والزلَعة. خرز معروف أيضاً: والزيلَع. مِوضع: وزيلَع. وتزلَعت جلودها، أي تشققت

  .زِلعت جراحته تزلَع زلَعاً، إذا فسدت

  : شاعرقال ال. اسم موضع: وعاِلز. ِخفّة وهلَع يصيب اإلنسان، عِلز يعلَز علَزاً: والعلَز

  فذاتُ الصفا فالمشْرفات النَّوافز  بطن قَو من سليمى فعالز عفا

الذي ال سالح معه : واألعزل. ميل ذَنب الفرس إىل أحد ِشقّيه، عِزلَ يعزل عزالً فهو أعزلُ: والعزل
أرخِت : ومن ذلك قالوا. مخرج املاء من أحد جانبيها، واجلمع عزال، كما ترى: وعزالء املَزادة. أيضاً

ومنه عزل الوايل، . وكل شيء حنَيته عن شيء أو موضع فقد عزلته عنه. السماُء عزاِليها، إذا كثر مطرها
ال : وقوم عزلٌ وأعزال. مرتل من منازل القمر: والسماك األعزل. وأنا عن هذا األمر مبعِزل، أي مبنتحى

  : قال الشاعر. سالح معهم

  وما بكم فَقْر إليه وال عزُل   إالّ سيفه وثيابههو فما

  .موضع أيضاً: والعزل. موضع: والعزيلَة. وقد مست العرب عزيالً

  .لَعزت الناقة فصيلَها، إذا لطعته بلساا: ويف لغة قوم من العرب. كناية عن النكاح، بات يلعزها: واللَعز

  م -ع-ز

  : قال عنترة العبسي. ان فصيحتانالزعم والزعم لغت

  زعماً لَعمر أبيك ليس بمزعم  عرضاً وأقتُُل قومها علِّقْتُها

، وكذلك ما "زعم الّذين كفروا أنْ لن يبعثوا: "وأكثر ما يقع الزعم على الباطل، وكذلك هو يف الترتيل
  : كقال كعب بن مال. جاء من الزعم يف القرآن ويف فصيح الشعر

 مغالب الغَالِّب ولَيغْلَبن  زعمت سخينةُ أن ستغلب ربها

w  : قال النابغة اجلعدي. وقد جييء الزعم يف كالمهم مبعىن التحقيق
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 موٍف للناس ما زعما اهللا  نوِدي ِقيَل آركَبن بأهلك إن

الكفيل، وهكذا فُسر : والزعيم. اًوقد مست العرب زاعماً وزعيم. سيدهم، واالسم الزعامة: وزعيم القوم
  .، أي كفيل، واهللا أعلم"وأنا به زعيم: "يف الترتيل

وهي اهلَنات . والزمع، الواحدة زمعة. مصدر زِمع الرجلُ يزمع زمعاً، وهو أن يخرق من خوف: والزمع
  : قال الشاعر. املتعلِّقات بالكُراع ال تكون إال لذوات األظالف

 فلى التي في األكارعهمع السمالز  

وأزمع فالنٌ كذا . مقِْدم على األمور، واالسم الزماع: رجل زميع: فأما تسميتهم زمعة فاشتقاقه من قوهلم
  .وقد مست العرب زميعاً وزماعاً وزمعة. أزمع على كذا وكذا: وكذا، إذا عزم عليه، وال يكادون يقولون

وعزمت عليك لَتفعلن، . زمك على الشيء لتفعله، عزمت على الشيء أعِزم عزماً، وهي العزميةع: والعزم
وعزم الراقي كأنه أقسم على الداء، وكذلك عزم احلَواء، إذا استخرج احلية كأنه . أي أقسمت عليك

  .مجد يف أموره: ورجل ماضي العزمي. يقسم عليها أو يعاهدها

    

نفش القطن باألصابع، لغة ميانية، : واملَزع أيضاً. مر الفرس ميزع مزعاً، إذا مر مراً سريعاً:  من قوهلمواملَزع
  : قال الشاعر. ومتزع القوم الشيَء بينهم، إذا اقتسموه. مزعت القطن أمزعه مزعاً

  تمزعاعلى الفَرِث يحمي اللحم أن ي  األيادي ثم لم يلْفَ قاعداً بمثنى

  .بقي من الشراب مزعة، أي قليل: ويقال

السرب من الظباء ما بني الثالثني إىل األربعني، واجلمع : واألمعوز. معروف: واملَعز من الغنم واملَِعيز
  .املكان الغليظ تركبه احلجارة، وكذلك املَعزاء، ممدود: واألمعز. أماعيز

 األمعز أماِعز، ومجع اِملعزى مِعيز، كما قالوا يف مجع الضأن ضئني ويف واِملعزى من الغنم، مقصور، ومجع
  .واستمعز الرجلُ، إذا جد يف أمره. شهم: ورجل ماِعز. الكلب كَليب

بطن من العرب، ويف احلديث أن النيب صلّى اهللا عليه : وبنو ماِعز. وقد مسوا ماعزاً، وأظنه أبا بطن منهم
 مجماِعز بن مالكوآله وسلّم ر.  

  ن -ع-ز

  : قال الراجز. األكَمة السوداء: والعنز. الشاة من املَعز، واجلمع عنوز، وكذلك من الظِّباء: العنز

  كم جاوزتْ من حدٍب وفَرِز
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  ونَكّبتْ من جوءة وضمِز

  وإرٍم أحرس فوق عنِْز

أحرس باحلاء غري معجمة، أي أتى عليه :  وقولهعلم من حجارة ينصبونه يف الطريق يستدلّ به،: إرم
وتجمع عنز . أخرس، باخلاء معجمة: وأهل الكوفة يصحفون يف هذا البيت ويروونه. حرس، وهو الدهر

  .وقد مست العرب عنيزة أيضاً، وهو اسم امرأة. موضع: و عنيزة. على ِعناز وعنوز وأعنز

ونزع البعري إىل وطنه فهو نازع ونزوع، وكذلك . حىت يباينه، نزعته أنِزعه نزعاًنزعك الشيَء : والنزع
ونازعت . ونزعت عن كذا وكذا أنزع نزوعاً، إذا تركته. اإلنسان، واملصدر النزاع والنزاعة والنزوع
. ا انتزعوه من أيدي أعدائهموفرس نزيع، واجلمع الرتائع، إذ. الرجلَ يف األمر منازعة وِنزاعاً، إذا جادلته

خشبة عريضة حنو اِمللعقة تكون مع مشتار العسل يرتع ا النحلَ اللواصق بالشهد، وتسمى : واِملنزعة
. ورجل أنزع بين النزع، وهو ارتفاع الشعر وانسفاره عن مقدم الرأس، وهو دون اجلَلَح. اِملحبضة أيضاً

  : قال الشاعر

 القَفا والوجِه ليس بأنزعا أغم  نِْكحي إن فَرقَ الدهر بيننافال تَ

والنازعاِت : "ويف الترتيل. ونزع الرجلُ يف قوسه، إذا جذب الوتر بالسهم، وانتزع للصيد سهماً فرماه به
علَز : والنزع. علم، وال أقدم على تفسريه، إالّ أن أبا عبيدة ذكر أا النجوم ترتع، أي تطلُع، واهللا أ"غَرقاً

لَزاحلركة املتداِركة املؤملة عند حضوره: املوِت، والع.  

  و -ع-ز

  : قال الشاعر. زعت البعري أزوعه زوعاً، إذا حركته بِزمامه ليزيد يف السري

 زع بالزمام وجوز الليل مركوم  وخافِق الرأس مثل السيفِ قلتُ له

زع بالزمام، بفتح الزاي، وهو خطأ ألنه أمره أن حيرك بعريه ومل يأمره أن : وقد روى قوم هذا البيت
وزعت . أخذُك الشيَء بكفّك حنو الثريد وما أشبهه، أقبلَ يزوع الثريد، إذا اجتذبه بكفّه: والزوع. يكفَّه

  .له زوعةً من الِبطيخ وما أشبهه، إذا قطعت له قطعةً منه

: ، وفيه أيضاً"أنا ال أِقيد من وزعة اّهللا : " ويف احلديث. زعه وزعاً، إذا كففته عما يريدهووزعت الرجلَ أ

الذي يتقدم الصف يف احلرب فيصلحه : والوازع. ، أي من يكف الناس عنه"ال بد للحاكم من وزعة" 
وأوزعه اّهللا الشكر، إذا . ئب عن الغنم ويردهوسمي الكلب وازعاً ألنه يكف الذّ. ويرد املتقدم إىل مركزه

ر يف الترتيل قوله جلّ وعزأهلمه إياه، وكذلك فُس" :علي اليت أنعمت كِنعمت ين أن أشكرِزعوقد ". أو
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واألوزاع . الِفرق، زعم األصمعي أا مجع ال واحد هلا من لفظها: واألوزاع. مست العرب وازعاً ووزيعاً
بطون من العرب جيمعهم هذا االسم، وهم من ِحمري ليس بأب وال أم، سموا ذا االسم ألم : أيضاً

  .تفرقوا أوزاعاً، أي ِفرقاً، منهم األوزاعي الفقيه

  .فقري: ورجل معِوز. أعوز يعِوز إعوازاً، إذا احتاج، واالسم العوز: والعوز من قوهلم

     : قال الشاعر.  واجلمع معاوزثوب خلَق يبتذل فيه،: واِملعوز

 ولم تُلْفَفْ عليها المعاوز حِبيراً،  إذا سقط األنداء ِصينت وأشِْعرتْ

  .وهذا غلط على أيب زيد: قال أبو بكر. الثوب اجلديد: اِملعوز: وقد ذكر عن أيب زيد أنه قال

عزوى، كأا كلمة يتلطّف ا، : لونلغة مرغوب عنها يتكلّم ا بنو مهرة بن حيدان، يقو: والعزو
: مصدر عزوت الشيَء إىل الشيء أعزوه عزواً، إذا نسبته إليه، وقالوا: والعزو. يعزي: وكذلك يقولون

  .عزيته أعِزيه عزياً، لغتان فصيحتان

  .وأوعزت إىل الرجل أوِعز إيعازاً، إذا تقدمت إليه بأمر أو أمرته به

  ه -ع-ز

: وقال آخرون. ل ِعزهى وِعزهاة وعزه، اهلاء يف عِزه أصلية فال حتول يف اإلدراج تاًء، هكذا يقول قومرج

بل هي تاء يف اإلدراج، وكالمها مروي قد جاء يف الشعر الفصيح، وهو الذي ال يقرب النساء وال 
ث إليهنيتحد.  

  : قال الشاعر. واضطربزع الرمح، إذا اهتز : االضطراب، يقال: واهلَزع

 مكَّةَ والقَنا يتهزع بِبطاح  وغداةَ هن مع النبي شوازباً

يتهرع بالراء غري معجمة، وليس : هذه الرواية الصحيحة، وروى قوم من أصحاب املغازي: قال أبو بكر
: دة، فيقالآخر سهم يبقى مع الرامي يف ِكنانته، وهو أفضل ِسهامه ألنه يدخره لشدي: واألهزع. بشيء

: ويقال. معه أهزع، وأكثر ما يستعمل يف النفي: ما بقي من ِسهامه إالّ أهزع، وال يكادون يقولون

  .هزعت الشيَء أهزعه هزعاً، إذا كسرته، وكذلك هزعته زيعاً

وال أدري مما : و بكرقال أب. وقد مست العرب هزيعاً وِمهزعاً. ثلثه أو حنو الثّلث منه: ومر هزيع من الليل
ما يف سنام الناقة أهزع، أي شحم، : ويف بعض اللغات. اشتق ِمهزع، وينبغي أن يكون ِمفْعالً من الكسر

  .هكذا يقول يونس، وأحسب أبا زيد قد قاله

w  ي -ع-ز
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  .عزيت الرجلَ أعزيه، فأنا معزّ والرجل معزى

  باب الزاي والغين

  وف مع ما بعدهما من الحر

  ف -غ-ز

  .الدرع السهلة اللينة، وإن جمعت على أزغاف وزغوف كان عربياً محضاً إن شاء اّهللا: الزغْف

  ق -غ-ز

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل -غ-ز

  : قال الشاعر. أصل ِبنية زغَلْت الشيَء وأزغلته، إذا صببته دفَعاً: الزغْل

  خِْطىءِ الِجيد ولم تَشْفَِترْلم تُ  في حلِْقِه زغْلَةً فأزغَلَتْ

  .وقد مست العرب زغْالً وزغَيالً

. حمادثة النساء ومفاكهتهن: والغزل. مصدر غَزلَ يغِزل غَزالً، واِملغزل واملُغزل لغتان فصيحتان: والغزل

: شمس عند طلوعها، يقالال: والغزالة. معروفان: والغزال والغزالة. حمادثة الفتيان يف اهلوى: والتغازل

وقت : ليس الغزالة الشمس بعينها، ولكن الغزالة: غابت الغزالةُ، قال األصمعي: طلعت الغزالةُ، وال يقال
  : طلوع الشمس، واحتج بقول ذي الرمة

 وما أغني ِقباال أراعيهم  وأشرفَِت الغَزالةَ رأس حزوى

  .ثنية معروفة: وقرن غَزال. صعدت فوقه: لى الشيءأوفيت ع: فأوفيت الغزالة، يقال: ويروى

ومن مغازلة النساء . حمادثتهن، وسنأيت على تفسريه يف كتاب االشتقاق إن شاء اهللا: ومغازلة النساء
  .معها غزاهلا: وظبية مغِزل. وقد مست العرب غَزاالً وغُزيالً. اشتقاق الغزال

واللُّغيزى، مقصور، . مي اللُّغز من الشعر كأنه عمي عن جهتهميلُك بالشيء عن جهته، وبه س: واللغز
  .أن حيفر اليربوع مث مييل يف بعض حفره ليعمي على طالبه: واللغيزاء، ممدود

 رجل من إياد معروف، وله َ:وابن ألغز. طرق تلتوي وتشِكل على سالكها، والواحد لُغز ولَغز: واأللغاز
  .حديث
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  م -غ-ز

تزغَّم فالن علينا، إذا ردد : غّم اجلملُ تزغّماً، وهو أن يردد رغاءه يف لَهازمه، مث كثر ذلك حىت قيلتز
  : قال الراجز. كالمه تغضباً

  فهو يِزك دائم التزغُّم

  مثَل زكيِك الناهض المحمم

وأغمز فيه . رجل، إذا طعن فيه وذكره بقبيحوغَمز الرجلُ يف ال. الغمز باليد وبالعني حنو اإلشارة: والغمز
  : وقال الشاعر. العيب: الغميزة. كذلك

  وال طافَ لي منهم بوحِشي صائد  وجد األعداء في غَميزةً فما

    : بل هي عني، وأنشدوا: بئر معروفة بني البصرة والبحرين، وقال قوم: وغُمازة

  له حبك تجري عليه الزخارفُ  تَذَكَر عيناً من غُمازةَ ماؤها

  .مطعون فيه: ورجل مغموز عليه

  ن -غ-ز

. ال يكون النزغ إال كالِغيبة: قال أبو زيد. مصدر نزغت الرجلَ انِزغه نزغاً، إذا ذكرته بقبيح: النزغ

  .، فهو نزاع وِمنزغرجل يِرتغ الناس: واِملنزغ من قوهلم. ونزغَ الشيطانُ يف قلبه، إذا ألقى فيه سوءاً

  و -غ-ز

  .الزوغ مثل الزيغ، زاغ يزوغ زوغاً، وهو امليل عن القصد، وزاغ عن الطريق يزوغ ويزيغ، والياء أفصح

غزوت كذا وكذا، أي قصدته، : معروف، غزا يغزو غَزواً، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا: والغزو
  .وغَزوي كذا وكذا، أي قصدي إليه

  ه -غ-ز

  .أمهلت

  ي -غ-ز
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  .معروف، وقد تقدم ذكره، زاغ يزيغ زيغاً وزيغاناً: الزيغ

ِزيقال الشاعر. القوم الغزاة، وهو فَعيل من غزا يغزو: والغ :  

  وفينا أبو عامٍر صعصعه  ِصحاب غَِزي لنا خرجنا

 به أربعه رهٍط خمسةُ  رهط به خمسةٌ فستّةُ

  : البيت مولَّد، وأنشد:  حامت هذا وقالأنكر أبو: قال أبو بكر

  وفينا يزيد أبو صعصعه  ِصحاب غَِزي لنا خرجنا

  باب الزاي والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق -ف-ز

أن جيمع الظيب قوائمه مث : والقَفْز. فرس مقفَّز، إذا استدار حتجيلُه بقوائمه ومل جياوز األشاعر حنو املُنعل
ضرب من احلُِلي تتخذه املرأة يف يديها : والقُفّاز. ا على األرض جمموعة، قفَز يقِفز قَفْزاًيطِفر فيطرحه

ِمكيال يكال به، : والقَفيز. تقفّزت املرأة باِحلناء، إذا نقَّشت يديها ورجليها به: ورجليها، ومن ذلك
  .واشتقاقه مستقصى يف كتاب االشتقاق

كان األشتر زفقيت يوم : " وقال ابن الزبري. ، أي لُقفيت اليت ألتقفها بيديهذه زفْقَيت: والزفْقَة من قوهلم
  .ازدقفته: ويقال للشيء يرمى لك فتقبله قبل أن يقع إىل األرض. ، أي كأين ألتقفه"اجلمل 

  ك -ف-ز

  .أمهلت

  ل -ف-ز

  : قال ابن جرموز. الدرجة واملَرتلة: الزلَف والزلْفَة

 كنت أحِسبه زلْفَه وقد  برأس الزبيِرأتيتُ علياً 

ر يف الترتيل قوله جلّ وعزلَكَة، وكذلك فُسالرجلَ إزالفاً، إذا أدنيته إىل ه ِرين : "وأزلفتاآلخ وأزلَفْنا ثَم
واحدا زلفَة، وهي األجاجني : والزلَف. زلَفاً: ورمبا سميت اِحلياض إذا امتألت ماًء. ، واّهللا أعلم"
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اخلُضر، هكذا أخربين أبو عثمان األشنانداين عن التوزي عن أيب عبيدة، وقد كنت قرأت عليه يف رجز 
  : العماين

 إذا ماء الصهاريج نَشفْ حتى

 من بعد ما كانت ِمالء كالزلَفْ

  وصار صلصاُل الغدير كالخَزفْ

  . حامت والرياشي فلم جييبا فيه بشيءفسألته عن الزلَف فذكر ما ذكرته لك آنفاً، وسألت أبا

املتقدم من موضع إىل موضع، وبه سمي املُزدِلف، رجل من فرسان العرب، وذلك أنه ألقى : والزليف
  .ازدِلفوا إىل رحمي، وله حديث: رحمه بني يديه يف حرب كانت بينه وبني قوم مث قال

بطن : وبنو زلَيفَة. فالن يزلِّف يف حديثه ويزرف فيه، إذا زاد فيه: ويقال. املوضع املعروف مبكّة: واملُزدِلفَة
  .من العرب

ثُ احلديد الذي ينفيه الِكري: والِفِلزبقال الراجز. خ :  

  أجرد أو جعِد اليدين ِجبِز

 صور من ِفِلز كأنما

  .كأمنا جمع، وأصله الصالبة والِغلَظ: ويروى

سريعة السيل إذا أصاا الغيث، فهذا من : أرض فيزلةٌ: يقال: رمحن عن عمه األصمعي قالوأخربين عبد ال
  .الصالبة، وأحسبه مقلوباً عن الفَلْز إن شاء اهللا: والفَزل. الفَزل، إال أين أعلم أن الياء زائدة

  م -ف-ز

  .أمهلت

  ن -ف-ز

اسم يف لغة مرغوب عنها، يعين لغة : وزيفَن.  العرب زوفَناًوقد مست. الزفْن شبيه بالرقْص، زفَن يزِفن زفْناً
وقد . والزفْن لغة أزدية، وهو عسيب من عسب النخل يضم بعضه إىل بعض شبيهاً باحلصري املرمول. مهرة

  .مست العرب زيفَناً، وهو مفسر يف كتاب االشتقاق

    

: والنزيف. زف نزفاً، إذا سال حىت يفِْرط فهو مرتوف ونزيفمصدر نِزف الرجل دمه ين: والنزف
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، أي ال يسكرون، هكذا يقول "ال يصدعون عنها وال ينزفون: "ويف الترتيل. السكران أيضاً، وهو املنزف
  : قال الشاعر. ، أي ينِفدوا، واّهللا أعلم"ينِزفون: "أبو عبيدة، وقد قرئ

ري لئن أنزفتمملَعحوتمأو ص   را لبئسجالنَّدامى كنتم آَل أب 

  : قال الراجز. وأنزفت الشيَء، إذا أفنيته

  وقد أراني بالديار متْرفا

  أيام ال أحِسب شيئاً منْزفا

  : قال الراجز. وأنزف عربته، إذا أفىن دمعه البكاُء. أي فانياً

ٍر لمن ذَمرمعم ابن رحوص  

  عبرةَ من القى الِعبروأنزفَ ال

دلو تشد يف رأس عود طويل : واِملنزفَة. ونزفْت البئر أنِزفها نزفاً، إذا استقيت ماءها حىت ال تبقي فيها شيئاً
وبئر نزوف، . وينصب عود ويعرض ذلك العود الذي يف طرفه الدلو على العود املنصوب ويستقى به املاء

، وهو رجل ضرط حىت مات فزعاً، وله "أجبن من املرتوف ضِرطاً: "ومثل من أمثاهلم. دإذا أنِزفت بالي
  .حديث

والنفْز شبيه بالقَفْز، نفَز ينِفز نفْزاً ونفَزاناً، ونفْز الظيب، وهو وثبه مث وقعه منتشر القوائم، فالقَفْر انضمام 
  .قوائمه، والنفْز انتشارها

  و -ف-ز

  .در زافت احلمامة تزوف زوفاً، إذا نشرت جناحيها وذنبها وسحبته على األرضمص: الزوف

وكذلك زوف اإلنسان، إذا مشى مسترخي األعضاء، زاف يزوف زوفاً، وزاف يزيف زيفاً وزيفاناً 
  .أيضاً

. ز به يفوز فوزاًِضد اهلالك، فاز يفوز فَوزاً، مث كثر ذلك حىت صار كلّ من نال خرياً فقد فا: والفَوز

  .مفازة: وسميت املفازة بالفَوز تفاؤالً، وإمنا هي مهلكة فقالوا

  : قال الراجز. قعدت على أوفاز وعلى وفز، إذا قعدت على غري طُمأنينة: ويقال

  عير ينَزيني على أوفاِز

  .العجلة، لغة ميانية، وزفْته أِزفُه وزفاً، إذا استعجلته: والوزف

w  .أِزف الرحيل، إذا دنا، وهذا جييء يف باب اهلمز إن شاء اهللا تعاىلو
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  ه -ف-ز

افتعلته من : الزهف، وهو اِخلفَّة والنزق، زِهف يزهف زهفاً، وأزهفته إزهافاً، وكذلك أزدهفته ازدهافاً
  .هذا

فس: الظليم السريع املشي، وقال قوم: واِهلز فمثل اِهلز فواء، وهو اجلايف الغليظبل اِهلز.  

  هزفَته الريح ِزفه هزفاً، إذا استخفّته : ويف بعض اللغات

  ي -ف-ز

  .مصدر زفَى الظليم يزيف زفْياً، إذا نشر جناحيه وعدا، وأحسب أن منه اشتقاق الزفَيان: الزفْي

  : الشاعرقال . الرديء من الدراهم، فأما الزيف فمن كالم العامة: والزائف

  وخمسمىٍء منها قَِسي وزائفُ  سراويٌل وسحقُ ِعمامٍة فكانت

  باب الزاي والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك -ق-ز

  .أمهلت

  زق ل 

وأزلقِت الفرس إزالقاً، إذا ألقت ولدها قبل متامه، ويستعمل يف كل أنثى . معروف، زِلق يزلَق زلَقاً: الزلَق
وكلّ .  نظر فالن إىل فالن فأزلقَه ببصره، إذا أحد النظر إليه نظر متسخط أو متغيظ:ويقال. أيضاً

  : قال. مدحض ال تثبت القدم فيه فهو مزلَق

 به يوماً وإن كان مزلَقا ثَبتْن  إذا انعفرت أقدامهم عند معرٍك

  .قوم بناحية اجلزيرة وما حوهلاوالزقْل ال أحسبه عربياً حمضاً، ومنه اشتقاق الزواقيل، 

  .زوقَلَ فالنٌ ِعمامته، إذا أرخى طرفيها من ناحييت رأسه: ويقول بعض العرب

وبات يقلز الشراب، أي يشرب، وليست . قَلَز يقِلز قَلْزاً: والقَلْز ال أحسبها عربية حمضة، يقولون
  .بالفصيحة، وقد ذكره اخلليل، وال أدري ما صحته

wوزعموا أن األقْزل ضرب من . وأ العرج وأقبحه، قِزل يقزل قَزالً، والذكر أقزلُ واألنثى قَزالُءأس: القَزل
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  .احليات، ومل يذكره األصمعي

: واللُّزق. إلزاقك الشيَء بالشيء، بالزاي والصاد، والصاد أفصح وأعلى فيها، ألصق يلصق إلصاقاً: واللَّزق

  .يصيب ذلك اإلبل واخليللصوق الرئة باجلنب من العطش، 

  .لغة يف اللَّكْز باليد، لَقَزه ولَكَزه: واللَّقْز

  م -ق-ز

  .فإن يكن للزفُّوم اشتقاق فمن هذا إن شاء اهللا. شرب اللنب واإلفراط فيه، بات يتزقَّم اللنب: الزقْم

    

  .زمق حليته وزبقها، إذا نتفها: والزمق لغة يف الزبق، يقال

الرديء من كل شيء، ورجل قَزم من : والقَزم. قَمزت الشيَء قَمزاً، إذا مجعته بيدك: قَمز من قوهلموال
  .قوم قُزم وقَزامى، ورمبا قالوا أقزام

ققاً، إذا ذَرزالطائر ميِزق م قزقته متزيقاً. ومقاً ومززه موغري الثوب قْتزإذا تفرقوا . وم ،ومتزق القوم
  : قال الشاعر. لقب لبعض ملوك العرب، وله حديث: ومزيِقياء. زقاً، أي ِفرقاًِم

تَنازلوا وهم ِقياءيزطَُل  على ابن ماجتَيها القَسوالخيل بين عج  

أحد شعراء عبد القيس، : واملمزق العبدي. طائر صغري، وليس بثَبت: واملُزقَة. سريعة وخفيفة: وناقة ِمزاق
  : ، وسمي ممزقاً بقولهمعروف

 ولما ُأمزِق وإالّ فأدِركني  فإن كنتُ مأكوالً فكن خَير آكٍل

  ن -ق-ز

زنقْت الفرس أزِنقه وأزنقه زنقاً، إذا شكّلته يف أربع قوائمه، بذلك سمي ِزناق املرأة، وهو ضرب من 
  .اسم فرس من خيل العرب: واملزنوق. احلُِلي

وتنازق الرجالن تنازقاً . ونزقت الفرس ترتيقاً، إذا حركته لينبعث. فّة وطيش، نِزق يرتَق نزقاًِخ: والنزق
  .وِنزاقاً ومنازقة، إذا تشامتا وطاشا

وأحسبهم مسوا العصفور نقّازاً : قال أبو حامت. نقز الظيب، وهو مجعه قوائمه يف وثبه، نقَز ينقُز نقْزاً: والنقْز
  .انتقز له مالَه، أي أعطاه خسيسه: رديئه، ومنه قوهلم:  والنقْز، بكسر النون، من كل شيء.لذلك

  و -ق-ز
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". إن كانت إالّ زقْيةً واحدة: "وكل صائٍح زاٍق، وقد قرئ. مصدر زقا الديك يزقو زقْواً وزقاًء: الزقْو

  : وقال الشاعر

  ويِن هامافقد أزقيتَ بالمر  تك هامةٌ بهراةَ تزقو فإن

  : قال الراجز. والقَوز، واجلمع أقواز وِقيزان، وهي قطع مستديرة من الرمل حنو الروايب

  لما رأى الرمَل وِقيزان الغَضى

  والبقَر الملمعاِت بالشَّوى

  بكى وقال هل ترون ما أرى

  : قال. وتجمع قوز أقوازاً وأقاوز

  أعجازهن أقاوز الكُثْباِن  ومخلَّداٍت باللُّجين كأنما

  .مسورات: خملَّدات

  ه -ق-ز

مطمئن من : والزهق أيضاً. وكل تاِلٍف زاهق. زِهقَت نفسه تزهق زهقاً، وأزهقته إزهاقاً: الزهق من قوهلم
  : قال الراجز. األرض شديد

  لواحق األقراب فيها كالمقَقْ

  كأن أيديهن تهوي بالزهقْ

  من كَفِْتها شَداً كإضرام الحرقْ

  .وانزهق الفرس أمام اخليل، إذا تقدمها. مضيق عليه: ورجل مزهوق. حرك اضطراراً

  : قال الشاعر. به أدىن ِطرق، أي شحم: وفرس زاِهق. رقيق: ومخ زاهق

ِهماهقُ الزمنها الشَّنون ومنها الز  

  .أكثر ِطرقاً من الزاهق: اليابس، والزِهم: الشحم، والشنون: لطِّرقالذي به أدىن ِطرق، وا: الزاهق

  : وأنشد. ضرب من الثياب، وقيل إنه القز بعينه: والِقهز

  كأن ِبيضاً من ثياب الِقهِز

  .والنزقاخلفّة : واهلَزق أيضاً. كثرة الضِحك واالستغراب فيه، هِزق يهزق هزقاً، وأهزق إهزاقاً: واهلَزق

w   ي -ق-ز
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  : قال الشاعر. مست العرب ِزيقاً، وهو فارسي معرب

 ِزيقُ ويحك من أنكحتَ يا ِزيقُ يا  يا ِزيقُ قد كنتَ من شيبان في حسب

  باب الزاي والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل -ك-ز

  .الرجل القصري: الزوكَل

  .وقد مست العرب كُالزاً. أكلُزه كَلْزاً، وكلّزته تكليزاً، إذا مجعتهاجلمع، كَلَزت الشيَء أكِلزه و: والكَلْز

  .واللَّكْز شبيه بالوكْز باليد

  م -ك-ز

وفالن زكْمة أبيه وأمه، إذا كان آخر . سدة تأخذ يف األنف والرأس، زِكم فهو مزكوم زكاماً: الزكام
  .أوالدمها

ر، حنو العجني وما أشبهه، كمزته وقمزته، إذا مجعته بيدك، وال مجعك الشيَء بيدك حىت يستدي: والكَمز
  .يكون إالّ للشيء املبتلّ

تداخل الشيء بعضه يف بعض، فإن كان حمفوظاً فمنه اشتقاق الزِمكَّى، وقد قالوا ِزِمجى أيضاً، : والزمك
  .يقصر ويمد، وهو منِبت ريش ذنب الدجاجة وغريها من الطري

    

ماً: موالكَزم كَزيكز ماُء كَِزمم واألنثى كَزفة العليا، الذكر أكزفة السفلى ودخول الشخروج الذَّقَن والش .

  .وقد مست العرب كُزيماً. مسنة: وناقة كَزوم

  ن -ك-ز

  : قال الشاعر. زِكنت أزكَن زكَناً

  نوازِكنْتُ من بغضهم مثَل الذي زِك  يراجع قلبي حبهم أبداً ولن

  .أزكنت، وإن كانت العامة قد أولعت به: وال يقال

مصدر كَنزت الشيَء أكِنزه كَنزاً، وكل شيء غَمزته بيدك أو رجلك يف وعاء أو أرض فقد : والكَنز

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         946   

  .وقد مست العرب كَنازاً. كرتته

  : قال الشاعر. قضيب الضب، وللضب نزكان كما يذكرون: والنزك

  على كل حاٍف في البالد وناعل  له نَزكاِن كانا فضيلةً ِسبحل

  : قال الشاعر. فأما النيزك فأعجمي معرب، وقد تكلمت به العرب الفصحاء قدمياً

  من الوجِد شَكَّتْه صدور النّيازِك  من لقلب ال يزال كأنه فيا

  : وقال الراجز

  هز إليها روقَه المصعلَكا

  م الديلمي النَّيزكاهز الغال

  إن كان القَى مثلَه فأشركا

  : قال رؤبة. الذي يسِمع الرجالَ ويغتام: والنزك من الرجال

اس نُزكسع قوَل دمفال تَس  

  .الذي يهِمز الناس ويلِمزهم: النزك: قال األصمعي

  : قال الراجز.  ضربته بفيها ومل تنهشهنكَزته احليةُ تنكُزه وتنِكزه، إذا: والنكْز من قوهلم

  يا أيها الجاهُل ذو التنزي

  ال تُوِعدنّي حيةٌ بالنَّكِْز

ل ِملزدوال امرؤ ذو ج  

  .وفالن مبنكَزة من العيش، أي يف ِضيق. ونكَز الدابةَ بعِقبه، إذا ضرا به ليستحثّها

  و -ك-ز

  .ما خيرجه اهللا تعاىل من الثمر:  وزكُوا وزكاًء، والزكاء والنماء واألتاءمصدر زكا يزكو زكْواً: الزكْو

بطن من العرب، : معروف، عريب، اشتقاقه من كُزت الشيَء أكوزه كَوزاً، إذا مجعته، وبنو كَوز: والكُوز
  : وهم يف بين أسد الذين يقول هلم النابغة

 ورهطُ ربيعةَ بِن حذاِر يهمف  رهطُ ابِن كُوز محِقبي أدراِعهم

كُوز بن كعب بن بجالة بن ذهل بن بكر بن سعد بن ضبة، منهم املسيب بن : وكُوز أيضاً يف بين ضبة
  .وقد مست العرب مكْوزة وكُويزاً. زهري
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  .زه وكْزاًوكَزه يِك: ويقال. الضرب بالكف وهي جمموعة، وكذلك فُسر يف التزيل، واهللا أعلم: والوكز

  .وكّز يوكّز توكيزاً، إذا عدا مسرعاً من فزع، زعموا، وليس بثَبت: ويقال

  ه -ك-ز

  .سهكَته، يقولونه بالزاي، والسني أكثر: زهكَِت الريح التراب، كما يقولون: أُمهلت إال يف قوهلم

  ي -ك-ز

  .أُمهلت

  باب الزاي والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م - ل-ز

القدح يستقسم به، وكانت قداحاً يحتكم ا يف اجلاهلية، فإذا أمرت ائتمروا هلا، وإذا ت : م والزلَمالزلَ
  : قال الراجز. ومجع زلَم أزالم. انتهوا، فحظر ذلك اإلسالم

لَمكالز يقود ُأوالها غُالم  

ليس براعي إِبٍل وال غَنَم  

  : ماً فقالومسى لبيد أظالف البقرة الوحشية أزال

 تَِزلُّ عن الثّرى أزالمها فغَدتْ  حتى إذا انحسر الظّالم وأسفَرتْ

وشاة زلْماء . األزلَم اجلَذَع: ويسمى الدهر. قليل اللحم حنيف اجلسم، وكذلك فرس مزلَّم: ورجل مزلَّم
وقد مست العرب زلَيماً . ماً، إذا ملَّستهوزلَّمت الِقدح تزلي. هلا زلَمتان وزنمتان، ومها واحد: مثل زنماء

قال . زملْت الرجلَ على البعري وغريه فهو زميل ومزمول، إذا أردفته أو عادلته: والزمل من قوهلم. وزالّماً
  : الراجز

ِميلَهٍة زرح ابن ِلمسلن ي 

حتى يموتَ أو يرى سبيلَه  

وتزمل الرجلُ بثوبه تزمالً، إذا . مسعت له مههمةً، وكذلك احلمار وغريهومسعت جلوف الرجل أزمالً، إذا 
wهو املتزمل، فأُدغمت التاء يف الزاي فثقِّلت " يا أيها املُزملُ: "تغطّى به؛ وذكر أبو عبيدة أن جماز قوله تعاىل
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بعري يستظهر به : والزاملة. إذا كان ضعيفاًورجل زمل وزمال وزميل، . املتلفِّف بثيابه: امليم، واملُزمل
    : قال الشاعر. شفرة احلَذّاء: واإلزميل. مشي فيه ميلٌ اىل أحد الشقني: والزمال. الرجل حيمل عليه متاعه

بعدما هم نافينعوا الشيخَ المراجِم  مةَ اإلزميل فوق البمرأى ح  

: وقد قالوا أيضاً. اسم امرأة: وزومل. لعرب زامالً وإزميالً وزومالً وزمالًوقد مست ا. يعين باملنايفّ أبا هلب

. ولَِزمت الشيَء ألزمه لَزماً ولزوماً، إذا مل تفارقه، والزمته مالزمة وِلزاماً. رجل زميلَة، يف معىن زميل

: ليس اللُّزوب كاللّزوم؛ اللّزوب: للغةليس هذا األمر ضربةَ الزٍم والزٍب، وقد قال بعض أهل ا: ويقال

الفَيصل؛ هكذا يقول أبو عبيدة يف : واللِّزام. املماسة واملالصقة: تداخل الشيء بعضه يف بعض، واللّزوم
بقول الشاعر: فيصالً: ، قال"فسوف يكونُ ِلزاماً: "قوله جلّ وعز كأنه عنده من األضداد، واحتج :  

  حتى المماِت تكون منك ِلزاما  نةًال ِزلْتَ محتمالً علي ضغي

واللَّمز من قوهلم لَمزته بكذا وكذا، أي ِعبته . ورجل لُزمة لُذَمة، إذا لزم الشيَء ومل يفارقه. فيصالً: قال
. أو لقّبته؛ ومنه اهلُمزة واللُّمزة، فُسر يف الترتيل يلِمز الناس ويهِمزهم، أي يقع فيهم وينال من أعراضهم

  : وأنشد أبو عبيدة وذكر أنه املغتاب

  وإن تغيبتُ كنتَ الهامز اللُّمزه  لَِقيتُك عن شَحٍط تُكاِشرني إذا

  .املز واملس: واملَلْز لغة يف املَلْس؛ ملَز عني وملَس، إذا خنس عنك، وقد قالوا

  ن - ل-ز

نزلْت مبوضع كذا وكذا نزوالً، فهو منِزل : ويقال. لنزلا: طعام قليل النزل وكثري النزل، وال يقال: يقال
  : قال الشاعر. وأنزلت الرجلَ يف موضع كذا وكذا، فاملوضع منزل. يل

رِل  على القَنان من نَفَيانه ومنْزمن كل م مصفأنزل منه الع  

يف موضع كذا وكذا، ألنه يرتل على دابة نزلت : وال يكون النزول إال من ارتفاع اىل هبوط، وإمنا قالوا
وجعلت . وأنزلَ اهللا عز وجلّ الكتاب إنزاالً ونزله ترتيالً شيئاً بعد شيء. أو يتجاوز مرتلة اىل مرتلة أخرى

وأنزل . ونزلت بفالن نازلةُ سوٍء، وهن نوازل الدهر. للرجل نزالً، أي ما يقيمه لرتوله من طعام وغريه
: واللَّزن. وفالن من نزالِة سوٍء، أي من فحِل سوٍء. ما أنزله الفحل من مائه: والنزالة. ءه إنزاالًالفحلُ ما

  .الضيق؛ ماء لَزن وملزون، أي قليل

  و - ل-ز
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أزلته عن : ويقال. وزال الشيُء يزول زواالً. رجل زول وامرأة زولَة، وهو الظريف الركني، واجلمع أزوال
  : قال الشاعر.  وِزلْته عنه، لغتان فصيحتاناملكان

ها وبيضاءويلُها  ال تَنْخاشُ منّا وأمإذا ما رأتنا ِزيَل منّا ز  

  .عريب معروف: واللَّوز. يعين بيض النعام

  ه - ل-ز

 وبياضه؛ زِهلَ يزهل امليالس الشيء: والزهل. الزمع؛ زِله يزلَه زلَهاً: والزلَه. الواحدة من الزلَل: الزلّة
مصدر لَهز : واللَّهز. زهالً، وقد أُميت هذا الفعل، ومنه اشتقاق الزهلُول، وهو األملس من كل شيء

واللّهز . الفصيلُ أمه يلهزها لَهزاً، إذا مص أخالفها مصاً شديداً؛ ولَهز ِخلْفَها برأسه لَهزاً، إذا حركه ودفعه
وقد مست . ِميسم من مياسم اإلبل؛ بعري ملهوز: واللِّهاز. ز الرجلَ بيدك تدفعها يف صدرهأن تله: أيضاً

هِزلَ الرجل : قلّة اللحم؛ يقال: واهلُزال. ضد اِجلد؛ هزلَ يهِزل هزالً: واهلَزل. العرب الهزاً ولَهازاً وِملْهزاً
زمن الضر، : وزمن اهلُزال. اشيتهم فهم مهِزلونوأهزلَ القوم، إذا ضعفت م. فهو مهزول، إذا قلّ حلمه

  : قال الشاعر. وكل ضر هزالٌ

 السوء أدنى للهزاِل وعبد  أِمن حذَِر الهزال نَكَحِت عبداً

  : قال الشاعر. وإبل هزلَى وهزالَى. املضرور، وهو املهزول أيضاً: واهلَزيل

 اوك هزلَى مخُّهن قليُلتَس  الى اهللا أشكو ما نرى بجيادنا

: وهزال. اجلُدوب: واملَهازل. وقد مست العرب هزيالً وهزاالً. االضطراب يف املشي من الضعف: التساوك

  .وهزيل كأنه تصغري هزل. فَعال من اهلَزل، وليس من اهلُزال

  ي - ل-ز

  .أُمهلت

  باب الزاي والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

    ن - م-ز

معروف، واجلمع أزِمنة : والزمان. زِمن الرجلُ يزمن زمانةً، وهو عدم بعض أعضائه أو تعطيل قواه
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: ويقول الرجل للرجل. وأزمن الشيُء، إذا أتى عليه الزمانُ، فهو مزِمن؛ والزمن يف معىن الزمان. وأزمن

املد ن؛ يريد بذلك تراخييمك ذات الزة. ةلقيتمنة اجلدي والعرت، ومها املعلَّقتان حتت حنكه : والزمنز
وقد . املُلصق بالقوم وليس معهم وال منهم: والزنيم. ذو عالمِة سوٍء يعرف ا: ورجل زنيم. تنوسان

  : قال الشاعر. مست العرب زنيماً وأزنم، وهو أبو بطن منهم

  ومةً تدعو عبيداً وأزنَمامس  أنها عصفورةٌ لحِسبتَها ولو

أم حي من : ومزينة. واملُزن، واحدها مزنة، وهو اسم جيمع السحاب. بطنان من بين يربوع: عبيد وأزنم
  : قال الشاعر. بيض النمل: املازن: ويقال. أبو حي منهم: ومازن. العرب ينسبون إليها

 ِهياج كماِزِن الجثِْلال ِغب  وترى الذَّميم على مناخرهم

يصف بثْراً . اجلَفْل، وهو منل كبار: البثْر؛ ويقال: على مراسنهم؛ والذّميم: كمازن النمِل؛ ويروى: ويروى
فالن يتمزن على أصحابه، كأنه يتفضل عليهم ويظهر : ويقال. قد خرج على الوجوه من حر الشمس

  .يتصحت عليهم، ففسره بأغرب من األول: با حامت فقالفسألت أ: قال أبو بكر. أكثر مما عنده

  و -م-ز

مجعك الشيَء القليلَ اىل : والوزم. مصدر مزا ميزو مزواً، إذا تكبر، زعموا: واملَزو. مثر معروف: املَوز
ما : الوزميو. فالن يوزم نفسه، جيعل هلا يف كل يوم أكْلَة مثل الوجبة واِحلينة وما أشبهها: مثله؛ ويقال

  : قال الشاعر. يبقى يف الِقدر من مرق أو حنوه

  وتُبقي لإلماء من الوزيِم

  : باقي املَرق يف الِقدر يسمى الثُّرتم، وأنشد: قال أبو حامت. ويترك: ويروى

  وِضرابها بالِبيض حسو الثُّرتُِم  تَحِسبن ِطعان قيٍس بالقَنا ال

  :  قول الشاعرفما معىن: فقلت له

  ويترك لإلماء من الوزيِم

اخلُوصة : الوزمية: وقال بعض أهل اللغة. ذلك باقي الفَحا، وهو األبزار الذي يبقى أسافلَ القدور: فقال
  : وأنشد. الصرة من البقل، زعموا: الوزمي: وقالوا. اليت تشد ا باقة البقل، وال أحسب هذا حمفوظاً

 يشَد بها وزيم بُأبلُمٍة   يؤوبواأتونا ثائرين فلم

قال . ما جتعله العقاب يف وكرها من اللحم: والوزمي. باقي كل شيء وزمي: وقالوا. خوصة املُقْل: اُألبلُمة
w  : الشاعر
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عمزيماً كما تَجكر وِد  في الووِة في الِمزفْضذو الو جمعي  

وزمه بفيه يِزمه وزماً، إذا : وقالوا.  يضع فيها ما حيتاج إليه، واجلمع ِوفاضخريطة يتعلّقها الرجلُ: الوفْضة
  .عضه عضاً خفيفاً، مثل بزمه، وليس بثَبت

  ه -م-ز

باقي الشحم يف الدابة : والزهم. زِمه يومنا وذَِمه، إذا اشتد حره وسكنت رحيه: احلَر، من قوهلم: الزمه
  :  الشاعرقال. وغريها

ها القائدواِبرالخيَل منكوباً د  ِهماهقُ الزومنها الز منها الثّنون  

الشحم نفسه؛ : والزهم، زعموا. الذي فيه باقي ِطرق: والزِهم. املهزول، والزاهق قريب منه: فالشنون
وزِهمت يده . ، وليس هذا بثَبتال يقال زهم إال لشحم النعامة أو لشحوم اخليل: وقال قوم من أهل اللغة

. فأما هذا الزهم الذي يتطيب به، وهو الزباد، فلعله تشبيه بالشحم. زهماً، إذا صار فيها رائحة الشحم

لغة : واملَزه. اسم كلب: وزهمان". يف بطن زهمان زاده: "ومثل من أمثاهلم. اسم موضع، أحسبه: وزهام
  : مزه، يف معىن مزح، وينشدون: قولونللعرب يف املَزح، وي

  ِهللا در الغانيات المزِه

: واهلَزمة. وزم السقاُء، إذا يبس فتصدع. مسعت هزمة الرعد، كأنه يتشقّق: واهلَزم من قوهلم. املُزح: يريد

زمزم هزمةُ ِجربيلَ إلمسعيل ": ويف احلديث. الغمزة الداخلة يف املوضع من اجلسد، وكذلك هي يف األرض
  : قال الشاعر. تصدعهم وتفرقهم، واملصدر اهلَزم: ، وازام القوم"عليهما السالم

  نَعوا الناس من الهزِم  يوم عكاٍظ م وهم

    

مزاماً وهزاماً وهزماً وِمهزت العرب ِمهوقد مس .زسمع فيه من هدوسحاب هزمي ومنهزم ملا يعة الرم .

فأما هيزم . وقد مست العرب أيضاً هيزماً. يسمع لصهيله هزمة، وهو نعت حممود: وفرس أجش هزمي
قال جرير يف . لعبة للصبيان حنو الدستبند، زعموا: واِملهزام. فأحسبها لغة يف اهلَيصم، وهو الصلب الشديد

  : أم البعيث

  كَمر العبيِد وتلعب الِمهزاما  بكفِّهامجربةً تَروز  كانت

  : قال الراجز. خشبة حيرك ا اجلمر: واِملهزام

w  فَشام فيها مثَل ِمهزاِم الغَضا
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ورجل . النبرة، ومنه مهز الكالم: واهلَمزة. بطن من العرب من بين هالل بن عامر بن صعصعة: وبنو اهلُزم
  .وقد مست العرب هميزاً وهمازاً. موضع، زعموا: وهمزى.  فيهميهِمز الناس، أي يغِمز: هماز

  ي -م-ز

: والزيم. لفالنة مِزية على فالن ومزي، وستراه يف املعتلّ إن شاء اهللا: املَزي، زعموا أنه الفضل؛ يقال

  : فأما قول الراجز. املتفرق؛ حلم ِزيم، أي متفرق يف األعضاء

  د فاشتدي ِزيمهذا أوان الشَّ

طَماٍق حوقد لَفّها الليُل بس  

  .وِمزت الشيَء أِميزه، وميزته متييزاً، إذا فصلت بعضه عن بعض. اسم فرس: فِزيم هاهنا

  باب الزاي والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و -ن-ز

  : قال الراجز. ، وزنأَ يزنأ زنأًالزنوء، يهمز وال يهمز، وهو االرتقاء يف اجلبل؛ زنا يزنو زنواً

  وال تكونن كِهلَّوٍف وكَْل

  يصبح في مقعده قد انجدْل

  وارقَ الى الخيرات زنًْأ في الجبْل

هذه زونة : والزونة كالزينة يف بعض اللغات؛ يقال. بيت األصنام الذي يتخذ ويزين: والزون والزونة
مصدر نزا يرتو نزواً ونزاًء، وأصله الوثب، : والنزو. الزونة هو الصنم بعينه: ل اللغةوقال بعض أه. وزينة

والوزن أصله ِمثقال، وِمثقال كل شيء وزنه، مث . الفحلُ يرتو نزواً: مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا
: ويقال.  الرأي وشدة العقلفالن راجح الوزن، إذا نسبوه اىل رجاحة: كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا

فالناً موازنةً وِوزاناً، إذا كافأته على فعل خري أو شر قال الشاعر. وازنت :  

 من أعدائها ما نُواِزن يواِزن  وأي هذيٍل وهي ذاتُ طَوائٍف

  : فالن أوزن بين فالن، إذا كان راجحهم وأوجههم قال الشاعر: ويقال

معروقَ العظام  فإن فإنّنيأك  بالقوِم واِزن نْتُ القومزإذا ما و  
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  .جنمان يطلُعان قبل سهيل: وحضاِر والوزن

  ه -ن-ز

نهزت الدلو يف البئر، إذا حركتها لتمتلئ، والفاعل ناهز، والدلو : دفعك الشيء بيدك؛ مث قالوا: النهز
. وقد مست العرب ناِهزاً ومناِهزاً ونهيزاً. ا داناهاناهز الرجلُ األربعني أو اخلمسني، إذ: وقالوا. منهوزة

وترتّه القوم، إذا . فالن نِزه النفس ونازه النفس، واملصدر النزاهة: ظَلْف النفس عن املَدانس؛ يقال: والنزه
م يذهبون اىل أن فأما النزهة يف كالم العامة فإا موضوعة يف غري موضعها أل. بعدوا من الريف اىل البدو

والزنة ناقصة، وإمنا . اإلرياف: النزهة حضور األرياف واملياه، وليس كذلك، وإمنا يقال حلضور البساتني
  .ِعدة: ِزنة كما قالوا: هي ِوزنة فألقوا كسرة الواو على الزاي وقالوا

  ي -ن-ز

  : شاعرقال ال. معروف، وامرأة زائن، وِزنته أزينه زيناً: الزين

 وما كلُّ العطاء يِزين بخيٍر  عطاؤك زين المرٍئ إن حبوتَه

  باب الزاي والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه - و-ز

امحرار مثر النخل : والزهو. زِهي الرجلُ فهو مزهو، إذا تكبر: والزهو من قوهلم. اهلُزء مهموز وغري مهموز
زها النخلُ وأزهى، وأىب : قال أبو زيد". ال تباع الثمرةُ حىت يستبني زهوها: "ويف احلديث. واصفراره

قال ابن أمحر، وهو أحد . الباطل والتزيد يف الكالم: والزهو. األصمعي إالّ زها البسر، ومل يعرف أزهى
  : عوران قيس

  لعورلم يترِك الشّيب لي زهواً وال ا  تقولَن زهواً ما تخبرني وال

    

الرجل : والوهز. وهزه بيده أو رجله يِهزه وهزاً، إذا دفعه ا: الوطء الشديد والدفع؛ يقال: والوهز
  : قال الراجز. التوثُّب: والتوهز. القصري

األغلب أبو الكلبة أم ناك  w
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ثّبشَِته توفهي على فَي  

األرنب الفهدة إثْر زتوه  

  .ما أدري أي اهلُوز هو، أي أي الناس هو: ويقال.  فالنٌ ويزاً وفوز تفويزاً، إذا ماتهوز: ويقال

  ي - و-ز

  .هلا مواضع يف املعتلّ تراها إن شاء اهللا، وأُمهلت الزاي واهلاء والياء

  .انقضى حرف الزاي

  حرف السين في الثالثي الصحيح

  باب السين والشين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ص -ش- س

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء والظاء

  ع -ش- س

. معروف؛ شسعت النعلَ شسعاً، وأشسعتها إشساعاً، وشسعتها تشسيعاً، ثالث لغات فصيحة: الشسع

دت، وكل بعيٍد شاسعسوعاً، إذا بعش ِت الدارعسع، ذكر أبو مالك أنه يقال. وشسالفرس : والش ِسعش
  .ذا كان بني ثنيتيه ورباِعيتيه انفراج كالفلَج يف األسنانشسعاً، إ

  غ -ش- س

  .أُمهلت

  ف -ش- س

. شسف الفرس يشِسف شسوفاً وشسب وشزب شزوباً وشسوباً، إذا يبس جلده على حلمه من الضمر

  .الشزب والشوازب من ذلك: قال أبو بكر

w  ق -ش- س
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         955   

  .أُمهلت

  ك -ش- س

وتشاكس القوم، إذا تعاسروا . ر وسوء اخلُلق؛ شِكس يشكَس شكَساً فهو شِكس وشاكسالعس: الشكَس
شِكس ضِبس : ويف كالم لبعضهم يصف رجالً. يف بيع أو شراد، مث كثر ذلك حىت سمي البخيل شِكساً

ِبسوإن أُعطي انتهز؛ الض زئل أرإن س ،سِملْح ل، وهو املتشدد يف أمره؛ الشديد، وقالوا البخي: ألَد
  .أخذ بسرعة: تقبض؛ وانتهز: احلريص؛ أرز: واِمللْحس

  ل -ش- س

  .أُمهلت

  م -ش- س

  : قال الراجز. معروفة، وتجمع شموساً: الشمس

  كأن شَمساً نزلَتْ شُموسا

  دروعنَا والبيض والتُّروسا

مس، فذكر ابن الكليب أن من سمت العرب عبد شب، : ي عبد مشسوقد مسرعب بن يجشأ بن يبس
عني ماء : شمس: وقال قوم. وذكر أن مشساً صنم قدمي، ومل يسق هذا اخلرب غريه من أصحاب األخبار

  : قال الشاعر. وقد مست العرب عبشمس، وهي قبيلة من بين متيم، والنسب إليهم عبشمي. معروفة

 رمِلها والجارمي عميدها الى  لشّمِس شمرتْإذا ما رأت شَمساً عب ا

وشِمس الفرس ِشماساً فهو شموس؛ وبه سمي الرجل شماساً، فأما شماس النصارى فليس بعريب حمض، 
ومست العرب . وقد مست العرب شمساً، وهو أبو قبيلة، واشتقاقه من الشماس. ويجمع على شماِمسة

  : قال الشاعر. شِمس يومنا يشمس وأمشس يشِمس، إذا اشتدت مشسه: ويقال. يساً وشمساًشميساً وشم

  وفيهن واليوم العبوري شاِمس  كان فينا إذ لِحقْنا باللةٌ فلو

ضرب من املَشط كان بعض نساء : والشمسة. موضع: وعني شمس. بطن من العرب: وبنو الشموس
  .تشطنهاجلاهلية مي

w  ن -ش- س
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  .امرأة ناِشس وناِشص وناِشز، سواء: وقد قالوا. لغة يف النشز، وهو الِغلَظ من األرض: النشس

  و -ش- س

بل الشوس أن ينظر : مصدر شِوس يشوس شوساً، إذا صغر عينيه للنظر وضم أجفانه، وقال قوم: الشوس
  : قال الشاعر. رأة شوساُء من قوم شوسبأحد ِشقَّي عينيه تغيظاً؛ رجل أشوس وام

  قوماً نودهم إذ قومنا شُوس  شآميةً إذ ال ِعراقَ لنا أمي

  : وقال اآلخر

  غداةَ الرسوُل معِرض عنك أشْوس  أتنسى بالئي يا ُأبي بن مالٍك

  ه -ش- س

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الياء

  باب السين والصاد

  .ر احلروفأُمهلت مع سائ

  باب السين والضاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ط -ض- ش

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الظاء

  ع -ض- س

  .فعل ممات، اشتق منه رجل ضعوس، وهو احلريص النِهم: الضعس

  غ -ض- س

ضس، وليس الغ: نبت، ذكر أبو مالك أن أهل اليمن يسمون احلبة اليت يسميها الناس الكَروياء: الغضس
وأهل اليمن يسمون الكروياء التقِْردة، وأحسب أن أهل احلجاز يسمون الكَروياء الِتقِْردة أيضاً، أو . بثَبت

w  .بعضهم
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  ف -ض- س

    

قال أبو . الضفْس مثل الضفْز سواء؛ ضفَست البعري وضفزته، إذا مجعت له ِضغثاً من خلًى فلقمته إياه
  : مقصور غري مهموز، وأنشداخلَلَي، : بكر

  وجمعتُ ِضغْثاً من خَلًى متطيِب

  ق -ض- س

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف والالم

  م -ض- س

  .املَضغ، وال يكون إال خفياً؛ ضمسه يضِمسه ضمساً فهو ضامس والشيء مضموس: الضمس

  ن -ض- س

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الواو

  ه -ض- س

ال تأكلْ إال :  مبقدم الفم؛ ضهسه يضهسه ضهساً، ويف كالم بعضهم إذا دعوا على الرجلالعض: الضهس
ضاهساً، وال تشرب إالّ قارساً؛ دعاء عليه، يريدون أنه ال يأكل ما يتكلّف مضغه إمنا يأكل الشيء النزر 

 أنه ال يشرب إال املاء القَراح ال البارد، يريدون: القليل من نبات األرض فهو يأكله مبقدم فيه، والقارس
شربت قارساً وحلبت جالساً، يدعى عليه أن يشرب املاَء البارد القَراح وحيلُب : ودعاء هلم أيضاً. لنب له

  .الغنم ويعدم اإلبل

  ي -ض- س

  .أُمهلت

  باب السين والطاء

  مع ما بعدهما من الحروف 
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  ظ -ط- س

  .أُمهلت

  ع -ط- س

وغري النور طْعاً، إذا انتشر، مث كثر ذلك حىت قالواسطَعطوعاً وسرائحةُ الطِّيب: ه يسطَع س تطَعس .

وكل منتشٍر . سطَع الرجلُ بيديه، إذا صفّق ما: ضربك بيدك على يدك أو على يِد آخر؛ يقال: والسطْع
ع يسطَع سطَعاً، وكذلك ورجل أسطَع وامرأة سطْعاُء، وهو طول العنق؛ سِط. ساطع من نور أو ِطيب

. الصبح: والسطيع. أطول عمد اِخلباء، واجلميع سطُع: والسطاع. مجل أسطَع وناقة سطْعاُء أيضاً

الذي : واملُسعط.  سعطاً-  والضم أعلى وأكثر -مصدر سعطْت اإلنسانَ أسعطه وأسعطه : والسعط
كل شيء صببته يف األنف من : والسعوط. ل مما يستعمل باليديسعط ب، وهو أحد ما جاء مضموم األو

الطّسع، : وتقلب فيقال. كلمة يكىن ا عن النكاح، أحسب اخلليل قد ذكرها: والطَّعس. دواء أو غريه
كلمة مماتة، منها اشتقاق العسطُوس، وهو ضرب من : والعسط. الطَّعز: ورمبا قلبت السني زاياً فقيل

  : قال الشاعر. رالشج

  عصا عسطُوٍس ِلينُها واعتدالُها  أمِر منْقَد الِعفاء كأنه على

  : قال الشاعر. وأحسب أن عيسطان موضع، وقد جاء يف الشعر الفصيح. وهذا جييء يف باب فَعلُول

  كماء السلَى يزوي الوجوه شَرابها  وردتْ من عيسطان جميمةً وقد

مصدر عطَس يعِطس ويعطُس عطْساً، واالسم : والعطْس. تصغري جمة، وهو املاء اتمع: يمةجم
  : قال الشاعر. العطاس؛ وكانت العرب تتشاءم بالعطاس

  مضيتَ ولم تحِبسك عنه العواطس  وخَرٍق إذا وجهتَ فيه لغزوٍة

  : ومن ذلك قول اآلخر. سعطَس وكَد: الكَوادس، وكالمها واحد؛ يقال: ويروى

  وقد أغتدي قبل العطاِس بهيكٍَل

  .األنف، واجلمع املَعاطس: واملَعِطس. يريد أنه يبكّر قبل أن يسمع العطاس فيتفاءل به

  غ -ط- س

  .ليل أغْطَس وغاطس، وهو املظلم، مثل غاطش سواء: الغطْس من قوهلم

w  ف -ط- س
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 عن األصمعي، أحسبه عن يونس، وأخربين يزيد بن عمرو عريب معروف؛ أخربين أبو حامت: السفَط
  : مر أعرايب بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم وهو يدفن فقال: الغنوي عن رجاله قال

 األلُوة أصدى ملْبساً ذَهبا من  أال جعلتم رسوَل اهللا في سفٍَط

الدرن يصيب الثوب وغريه، : والطَّفَس. السفَط: ةويقال لقشر السمك. متاع البيت حنو األثاث: والسفاطة
والفَسط ممات، ومنه اشتقاق . مث كثر ذلك حىت صار كل دنس طَفَساً، واملصدر الطَّفَس والطَّفاسة

  : قال الشاعر. الفَِسيط، وهو قُالمة الظفر

ليلتها جانحاً كأن فَسيطٌ بدا لك من ِخنِْصِر  ابن  

    

 من خنصِر؛ يعين بذلك هالالً بدا يف اجلَدب والسماُء مغربة، فكأنه من وراء الغبار لدى اُألفِق: ويروى
انفراشه يف الوجه؛ فِطس يفطَس فَطَساً، والذكر أفْطَس واألنثى : والفَطَس يف األنف. قُالمة ظُفِْر ِخنِصٍر

حب : والفَطْس.  يؤخذن ا الرجالخرزة من خرز األعراب اليت تزعم النساء أن: والفَطْسة. فَطْساُء
: وأما الِفطِّيس فليس بعريب حمض، إما رومية وإما سريانية، إال أم قالوا. اآلس، زعموا، جاء به اخلليل

  .فَطَس الرجلُ، إذا مات: ويقال. ِفطِّيسة اِخلرتير، يريدون أنفه وما وااله

  ق -ط- س

وِسقْط الرملة وسقْطها وسقْطها . سقاطاً، وأصله من السقوطسقَطَ الشيُء سقوطاً، وأسقطِت املرأةُ إ
اجلليد : والسقيط. ما خرج منه من النار قبل أن يشتعل: وِسقْط الزند. ومسِقطها واحد، وهو معظمها

وِسقاط . رذاله: وسقاطة كل شيء. من سِفلَة الناس: ورجل ساقط. الذي يسقط من السماء على األرض
جناحه، وكذلك ِسقْطاه : موقعه، واجلمع مساقط، ومسقَطه: ومسِقط الطائر. ا سقط من مترهم: النخل
. مواقعها: ومساقط الطري. يسقط وراء ضريبته، أي يقطعها حىت جيوزها اىل األرض: وسيف سقّاط. أيضاً

ورجل قليل .  وله حديثرجل من اخلُراب،: ، وِسرحان"سقَطَ العشاُء به على ِسرحان: "ومثل من أمثاهلم
  : قال الشاعر. السقاط، أي قليل اخلطأ والزلل

 الرأس مشيب وصلَع جلّل  كيف تَرجون ِسقاطي بعدما

اجلَور؛ رجل قاسط، أي جائر، وكذا فُسر يف : والِقسط. العدل؛ رجل مقِْسط، أي عادل: والِقسط
الترتيل قوله جلّ وعز" : ِحبه يف موضع آخر. ، يعين العادلني"املُقِْسطنيإنّ اهللا يوأما : "وقال جلّ امس

فأما . وقد مست العرب قاسطاً، وهو أبو قبيلة، وقُسيطاً. ، يعين اجلائرين"القاِسطونَ فكانوا جلهنم حطَباً
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ت به وجاء يف الِقسطاس والقُسطاس والقُسطان فهو امليزان بالرومية، واهللا أعلم، إال أن العرب قد تكلّم
وناقة قَسطاُء ومجل أقْسطُ، إذا كان يف عصب قوائمه . عريب معروف: والقُسط الذي يتبخر به. الترتيل

سبي.  

  ك -ط- س

  .أُمهلت

  ل -ط- س

  : قال الطِِّرماح. السطْل والسيطَل أعجميان وقد تكلّمت ما العرب

 ئتْ له يترددسيطٍَل كُف في  حِبست صهارتُه فظّل عثانُه

معىن هذا البيت أن املرأة تأخذ السراج فتجعل فيه فتيلةً ودهناً أو زبداً مث : قال أبو بكر. يعين الدخان
والسيطَل شبيه بالطّست، وهو . تكُب السطلَ عليه وتأخذ ذلك الدخان فتشِربه أسنانها وتِشم به يدها

وقد مست . لسان سليط بين السالطة والسلوطة:  والسلْط منه بناء قوهلم.السطْل، وليس بالسطْل املعروف
  : قال الراجز. العرب سليطاً، وهو أبو بطن منهم

  ال تَحِسبنّي عن سليٍط غافال

 سُأهدي لهم مساحال إني

، يذكَّر ويؤنث، معروف: والسلطان. امرأة ِسِلطّانة، إذا كانت طويلة اللسان كثرية الصخب: ويقال
كثرية الشر والصخب، ورجل : امرأة سليطة: والسليط للذكر مدح ولألنثى ذم؛ يقال. والتأنيث أعلى
ِحدته وسطوته، ومنه اشتقاق : وسلطان كل شيء. فصيحه، واملصدر فيهما السالطة: سليط اللسان

الزيت، وبلغة من : والسليط بلغة أهل اليمن. االتها: وسلطان النار. تبيغه: السلطان، وسلطان الدم
وللسلطان يف . وفالن مسلَّط على بين فالن، إذا كان متأمراً عليهم. دهن السمِسم: سواهم من العرب

بيدة يف قوله جلّ وعزبٍني: "الترتيل مواضع؛ قال أبو علطاٍن مة، واهللا أعلم"بسجرة : والطُّلْسة. ، أي حكُد
الكتاب املمحو، : والطِّلْس. ربة، والذّئب أطْلَس، وكذلك لون كل شيء يشبهه؛ طَِلس يطلَس طَلَساًيف غُ

. الطِّلْس والطِّرس سواء؛ طَلَست الكتاب، إذا حموت ما فيه طَلْساً، وطلّسته تطليساً: وقال بعضهم

والطّسل منه بناء طيسلَة، وهو . السمعروف، بفتح الالم وكسرها، والفتح أعلى، واجلمع طَي: والطّيلَسان
  : وأنشد. اسم
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 مني أختُ آل طَيسلَه تهزأ

لَه ِلقاً ال شيءمقالت أراه م  

    

. طَسل: ويقال لضوء السراب أيضاً. املاء اجلاري على وجه األرض، وال يكون إال قليالً: والطّسل

: اِملعول الغليظ الذي تكسر به احلجارة، ويقال: سواِمللطا. ضربك احلجر حبجر أو معول: واللّطْس

وسمي حافر الفرس . ومجع ِملطاس مالطس. وحجر لَطّاس، إذا رميت به احلجارة فكسرها. ِملْطَس أيضاً
  : قال امرؤ القيس. ِملْطَساً، ورمبا سمي خف البعري بذلك أيضاً: إذا كان وقاحاً

 عقٍْد ليناٍت ِمتاِن شديداِت   مالطٍسيلُتُّ الحصى لَتّاً بسمٍر

: بسمٍر، يعين: يلُت احلصى كما يلَت السويق؛ وقوله: ليناِت مثاين، يعين لينة العصب؛ وقوله: ويروى

  .حوافر سمراً، وهو أصلب هلا

  م -ط- س

: وأُسطُمة القوم. أي حدهم، "العرب ِسطام الناس: "ويف احلديث. حد السيف وغريه: السطْم والسطام

ِقالدة أطول من اِملخنفة، واجلمع : والسمط. معظم مائه، ويجمع على أساطم: وأُسطُمة البحر. جمتمعهم
ومسط . ونعلٌ أمساطٌ، إذا كانت غري مطْرق؛ وكذلك سراويل أمساطٌ، إذا كانت غري مبطَّنة. سموط

وسمطْت اجلدي سمطاً، إذا كشطت .  على عجز فرسه أو علّقها بسرجهالفارس درعه وغريها، إذا ألقاها
ولنب سامط، إذا . خذ حقَّك مسمطاً، أي سهالً: ويقال. صفّهم: وِسماط القوم. ما عليه من الشعر

وكل طمسك األثر وغريه، مثل احملو؛ : والطّمس. وقد مست العرب ِسمطاً وسميطاً. نشمت فيه احلموضة
وطريق طامس وطاسم، أي دارس قد دثرت . طَمس اهللا عينه: شيء غطّيته فقد طمسته، ومنه قوهلم
: وطَسم. بعد النظر؛ طَمس بعينه، إذا نظر نظراً بعيداً: والطّمس. أعالمه؛ وربع طامس من أربع ِطماس

مصدر مسطْت الثوب أمسطه مسطاً، إذا : طواملَس. أمة قدمية من العرب العاربة درجوا إال بقايا يف القبائل
ومسطَ . بللته مث خرطته بيدك لتخرج ماءه، وكذلك املَصري إذا استخرجت ما فيه فأجريته بني أصابعك

. املَسيطة: الرجلُ الناقةَ مسطاً، إذا أدخل يده يف رِحمها فاستخرج ما هناك من القَذى، والذي خيرج منها

  : قال جرير. نبت تسلح اإلبل إذا أكلتهضرب من ال: وماسط

 عن ماسٍط وتندِت القُالّها  يا سلْح حامضٍة تروح أهلُها

  .الضرب باليد كاللطم؛ مطَس ميطُس مطْساً: واملَطْس
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  ن -ط- س

  : قال الراجز. منه اشتقاق مجل أُسطُوان، إذا كان مرتفعاً طويل العنق: السطْن

  أعنَقاجربن منّي ُأسطُواناً 

  يعِدُل هدالء بِشدٍق أشْدقا

أصل : والسنط. اخلبيث؛ هكذا قال أبو مالك ومل يعرفه سائر أصحابنا: والساطن. ومنه اشتقاق اُألسطُوانة
شبيه : والنسط. بناء السنوط والسناط، وهو الذي ال حليةَ له، واجلمع سنط، ورمبا جمع على أسناط

أصل بناء النطّيس، وهو احلاذق بصناعته املبالغ يف عمله، وبذلك سمي : والنطْس.  هو بعينهباملَسط أو
  : قال الشاعر. الطبيب ِنطِّيساً وِنطاِسياً

  بصير بما أعيا النِّطاسي ِحذْيما

  : وقال اآلخر

 أنامُل آِسيها وجاشت هزومها  إذا مسها اآلسي النِّطاسي ُأرِعشت

املبالغة يف الشيء يعمله : والتنطُّس. الغمز، أي هلا صوت، وإمنا يريد شجة أو جراحة شديدة: م هاهنااهلُزو
  .لوال التنطُّس ما باليت أالّ أغسل يدي: ويف حديث عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه. اإلنسان

  و -ط- س

وسطا . وسطا املاُء، إذا كثر. ا صالوسطا الفحلُ، إذ. مصدر سطا يسطو سطْواً، واالسم السطْوة: السطْو
طُوطْو والسيائها فاستخرج ماء الفحل منها، واملصدر السوفرس . الرجلُ على الناقة، إذا أدخل يده يف ح

  : قال الراجز. ساٍط، إذا رفع ذنبه يف حضره، وهو حممود

هساٍط ذَنَب يد حتى كأن  

    

وطاً، إذا خلطت شيئني يف إناء مث ضربتهما بيدك حىت خيتلطا؛ مصدر سطْت الشيء أسوطه س: والسوط
فعل ممات، ومنه اشتقاق الطاؤوس، : والطّوس. وبه سمي السوط الذي يضرب به ألنه يسوط اللحم بالدم

موضع، : وطَواس. تطوست املرأةُ واجلارية، إذا تزينت: وذكر األصمعي أن العرب تقول. وهو دخيل
وطُست الشيَء أطوسه طَوساً، إذا . اسم ليلة من ليايل املُحاق، وليس هو عن األصمعي: اسوطَو. زعموا

وفالن من واسطة قومه، أي من أعيام، أُخذ من . وسط كل شيء ووسطه: والوسط. وطئته وكسرته
wسر يف الترتيل قوله جلّ وفُ. اخلَير منهم: والوسيط من الناس. واسطة الِقالدة ألنه يجعل فيها أنفس اخلَرز

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         963   

م: "وعزطُهسموضع بنجد، وباجلزيرة أيضاً واسط، وإياه عىن : وواسط. ، أي خريهم، واهللا أعلم"قال أو
  : األخطل بقوله

 الحريِن فالصبر أجمُل فمجتمع  عفا واسطٌ من آل رضوى فنَبتَُل

ف وال تصرف، فأما واسط هذا البلد املعروف فمذكّر واسط اليت بنجد واليت باجلزيرة تصر: قال أبو حامت
. موضع: وأوطاس. الوطء الشديد: والوطْس. ألم أرادوا بلداً واسطاً، فو مصروف على كل حال

وقال النيب صلى اهللا عليه وآله . حفرية تحفر ويختبز فيه ويشتوى، واجلمع وطُس وأوِطسة: والوطيس
وهذه الكلمة مل : ؛ قال أبو بكر"اآلنَ حِمي الوطيس: " املسلمون بعد اجلولةوسلّم يوم حنني ملّا ثاب

  .تسمع إال منه صلى اهللا عليه وآله وسلّم

  ه -ط- س

  .هطَست الشيَء أهِطسه، إذا كسرته، وليس بثَبت: اهلَطْس

  ي -ط- س

  : زقال الراج. الطَّيس، وهو العدد الكثري، واملاء الكثري: استعمل من وجوهها

  عددتُ قومي كعديد الطّيِس

  إذا ذهب القوم الكرام ليسي

مصدر طَِسئَ يطسأ طَسأً وطَساًء، وطَِسي يطْسى : والطّسء. ليس غريي: ليسي: أراد بقوله: قال أبو بكر
. ار من اللنباإلكث: التخثُّر: طَسى ملن خفّف اهلمز، إذا شرب اللنب حىت خيثِّره وتأباه نفسه؛ قال أبو بكر

طسئت نفسه عن : وقال قوم. واالسم الطَّسء ملن مهز، يف وزن الطّسع، والطّسأَ أيضاً، مهموز مقصور
  .الدسم، وال يقال يف اللنب

  باب السين والظاء

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب السين والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 
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  .أُمهلت

  ف - ع- س

داء يصيب اإلبل يف رؤوسها تخص به : والسعف. لنخل، متحرك العني، الواحدة سعفَةسعف ا: السعف
: والسعفَة، بتسكني العني. وبه سميت السعفاء بنت عمرو بن متيم. اإلناث دون الذكور؛ ناقة سعفاُء

حباجته إسعافاً، إذا وأسعفت الرجلَ . قروح خترج يف الرأس؛ سِعف الرجلُ فهو مسعوف، إذا أصابه ذلك
والسفْع أصله أخذك . قبيلة من العرب: وبنو السعفاء. قضيتها له؛ وأسعفته أيضاً، إذا أعنته على أمره

يا : وكان بعض احلكّام يقول. بناصية الفرس لتركبه أو تلجمه، مث صار كل آخذ بناصية أو غريها سافعاً
  : قال الشاعر. يحةهذه لغة فص: غالم اسفَعا بيده؛ قال أبو بكر

أنزِجر عفّان فإن تزجراني يا ابن  

قبيلة من العرب، فأما السفْعاء فهي أم : وبنو السفْعاء. سفَعته النار تسفَعه سفْعاً، إذا لفحته: ويقال
. وقد مست العرب مساِفعاً وسفَيعاً. ورجل به سفْعة من الشيطان، أي مس. لبعضهم ال ينسب إليها

والعفْس أصله دلْك األدمي يف الدباغ؛ عفَست األدمي أعِفسه عفْساً، إذا دلكته بيديك، مث كثر ذلك حىت 
وعافس الرجلُ أهلَه معافسة وِعفاساً، وهو شبيه . تعافس القوم، إذا اعتلجوا يف صراع أو حنوه: قالوا

  : قال الشاعر. اسم ناقة: والِعفاس. باملعاجلة

ِلعر الغُرابا  بالعفاِس بني نُعيٍر فأوبكما أولعتَ بالد  

  : قال الراجز. مبيت الدابة على غري علف: والعفْس

 من طول جذِْع العفِْس كأنه

  ورمالِن الِخمِس بعد الِخمِس

ه؛ وعسف عسف فالنٌ فالناً، إذا ظلم: والعسف أصله خبطُك الطريق على غري هداية، مث كثر حىت قيل
وعسف البعري يعِسف عسفاً، إذا نزت حنجرته عند املوت، وأكثر ما يعرو . السلطانُ واعتسف من ذلك

: ، فسروا األسيف"ال تقتلوا عسيفاً وال أسيفاً: "ويف احلديث. األجري: والعسيف. ذلك املُِغد، فهو عاسف

  .موضع: وعسفان. العبد: األسيف: الشيخ الفاين، وقالوا

    

  ق - ع- س
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السقْع والصقْع، بالسني والصاد، وهو ضربك الشيَء بالشيء، وال يكون إال الشيء الصلب مبثله؛ سقعته 
والعقْس فعل ممات، ومنه اشتقاق عوقَس، وهو ضرب من النبت؛ . سقْعاً وصقعته صقْعاً، والصاد أعلى
والقَعس، رجل . لعرجون، لغة صحيحة، جاء ا اخلليلا: والِعسق. قال ذلك أبو اخلطّاب، وليس بثَبت

قال . وتقاعس الرجلُ تقاعساً واقعنسس اقعنساساً. أقْعس وامرأة قَعساُء، وهو دخول العنق يف الصدر
  : الراجز

ِرسأم ِرسالشيخ أم قامم بئس  

نِْسسٍو وإما اقعإما على قَع  

: بلَ الدلو اىل موضعه إذا زال احلبلُ عن املَحالة، وهي البكرة الكبرية؛ والقَعوقوله أمِرس أمِرس، أي رد ح

  : قال الراجز. فأما قوهلم عزة قَعساُء فهي الثابتة اليت ال تزول. احلديدة اليت تدور عليها املَحالة

  وِعزةٌ قَعساء لن تُناصا

هو من : ؛ قال ابن الكليب"نُ من قُعيس على عمتهأهو: "اسم، وهو الذي يضرب به املثل فيقال: وقُعيس
بين ِحمان مث من بين سعد بن زيد مناة جاءت به عمته وهو طفل اىل تاجر من بين سعد بن زيد بن مناة 

وبنو . جاءت به عمته وهو طفل اىل تاجر فرهنته عنده فبقي يف يد التاجر اىل أن كرب فضرب به املثل
سمي مقاِعساً ألنه تقاعس عن ِحلْف كان بني قومه، وامسه :  سعد؛ قال ابن الكليببطن من بين: مقاِعس

وإمنا سمي مقاِعساً يوم الكُالب ألم ملا التقوا هم وبنو احلارث بن كعب : احلارث؛ وقال أبو عبيدة
: وقُعيسيس. لَمقاِعسيا : يا لَلحارث، فاشتبه الشعاران فقالوا: يا لَلحارث، وتنادى هؤالء: تنادى أولئك

  .التراب املُننت؛ ذكر ذلك أبو زيد وأبو مالك: والقَعس. موضع: وقَعسان. اسم

  ك - ع- س

وفالن يتسكّع يف أمره، . خرج فالن فال يدرى أين سكَع، أي أين وقع واىل أين صار: السكْع من قوهلم
وغريه؛ عكَست كالمي أعِكسه عكْساً، إذا قلبته؛ قلبك الشيَء حنو الكالم : والعكْس. إذا مل يهتِد لوجهته

وعكست البعري عكْساً، إذا عقلت يديه حببل مث رددت احلبل من حتت بطنه فشددته حبقْوه، والبعري 
مصدر عِسكْت بالرجل أعسك به عسكاً، : والعسك. لنب تخلط به إهالة ويشرب: والعكيس. معكوس

بياض : والكَسع. ضربك دبر الرجل بصدر قدمك؛ كسعته أكسعه كَسعاً:  والكَسع.إذا لزمته ومل تفارقه
والكُسعة اليت . الريشة البيضاء يف ذنب الطائر: والكُسعة. يف ذنب الطائر، فالذكر أكْسع واألنثى كَسعاُء

بطن زعموا أنه من ِحمري، : كُسعوبنو . فُسر أا احلمري السائمة" ليس يف الكُسعة صدقَة: "يف احلديث
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أن يضرب احلالب أخالف الناقة باملاء البارد إذا خاف عليها : والكَسع. ومنه الكُسعي املضروب به املثل
  : قال احلارث. اجلَدب من العام املقبل ليتراد اللنب يف ظهرها

 ال تدري من النّاتج إنك  ال تَكْسِع الشّوَل بأغبارها

بقية اللنب يف : ال تدع فيها شيئاً من اللنب فإنك ال تدري ايل من تصري يف العام املقبل؛ والغبر: يقول
  .الضرع

  ل - ع- س

به سعلَة، يريدون السعال، مث كثر : السعل ميكن أن يكون مصدر السعال وإن مل يتكلّم به، ولكنهم قالوا
  : قال الشاعر.  من صدرهرماه فسعل الدم، أي ألقاه: ذلك حىت قالوا

  جفْرةَ المحِزم منه فسعْل  بطَريٍر مرهٍف فتَآيا

امتالء اجلنبني، وإمنا : اجلُفْرة: الرمح هاهنا؛ وجفْرة املَحِزم: تآيا، مثل تعايا، أي تعمد؛ والطَّرير: قوله
ا قالوا ِسعالة، باهلاء، واجلمع سعاٍل، وتزعم والسعالء، يمد ويقصر، واملد قليل، ورمب. يصف محاراً طُعن
  : قال الراجز، أنشدناه أبو حامت عن أيب زيد. العرب أا الغول

  إني رأيتُ عجباً مذْ أمسا

  عجائزاً مثَل السعالي خَمسا

  يأكلن ما في رحلهن همسا

  ال ترك اهللا لهن ِضرسا

وِسلْعة . اللحمة الزائدة يف اجلسد كالغددة: والسلْعة.  شجر مر الطعم:والسلَع. اسم موضع: وسلْع
  : قال الشاعر. األبرص: واألسلَع. بضاعته من أي مال كان: الرجل

  أنَس الفوارِس يوم يهوي األسلَع  تذكرون على ثنية أقْرٍن هل

    

سأي أبرص، قتله أن ،لَعأس سدنوكان عمرو بن عة أقْرلَس، قال .  الفوارس بن زياد العبسي يوم ثنيوالع
  : قال الراجز. دويبة شبيهة بالنملة أو احلَلَمة، وا سمي الرجل علَساً: العلَسة: أبو عبيدة

لَسمن ع خير ابهربيعةُ الو  

من أنَس شَر اءةُ الفَسعروز  
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سالفر منك يا قُنْب وأنا خير  

ِشواء معلوس، إذا : حبة سوداء تختبز يف اجلَدب أو تطبخ فتؤكل؛ قال اخلليل وأبو مالك: والعلَس أيضاً
معروف، وكل طعام خلطته بعسل فهو معسول، : والعسل. وقد مست العرب علَساً وعلَيساً. أُكل بالسمن

ا كان حلوه، ومعسول املَواعيد، إذا كان فالن معسول الكالم، إذ: مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا
وعسلَ الذئب يعِسل عسالً وعسالناً، وكذلك نسلَ نسالناً، وهو ضرب من املشي يضطرب فيه . صادقَها

زاالً الضطرابه إذا هسي الرمح عمناه، وبذلك ستويف حديث عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه أن عمرو . م
كَذَب : ليه املَعص، وهو التواء يصيب اإلنسان يف عصبه من إدمان املشي، فقالبن معديكرب شكا إ

  : قال الشاعر. عليك العسلُ، أي املشي السريع، أي عليك به

 الليُل عليه فنَسْل برد  عسالن الذّئِب أمسى قاِرباً

  : وقال اآلخر

  طريقَ الثعلبفيه كما عسَل ال  بهز الكفّ يعِسُل متْنُه لذّ

حىت تذوق عسيلتها : "ويف احلديث عن النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم. كما عسلَ يف الطريق: يريد
وكذلك حديث األعرابية اليت . ، كناية عن النكاح، وأُنث العسل على معىن اللُّعقة"وتذوق عسيلتك

، وكان رجالً شحيحاً قوي "ته طائفية يف وعاء خبيثعسيل: "تزوجها املُغرية بن شعبة فسئلت عنه فقالت
قبيلة من العرب من بين عمرو بن يربوع، منهم صِبيغ بن : وبنو ِعسل. الدلْك صلبه، فلذلك قالت كذلك

وما أحسب بقي منهم أحد، وتزعم : قال أبو بكر. ِعسل الوافد على معاوية، وكان حيمق، وله حديث
هم السقال الراجز. عالةالعرب أن أم :  

 قاتََل اهللا بني السعالِت يا

  عمرو بن يربوٍع ِشرار النّاِت

 غير أِعفّاء وال أكْياِت

لَسع العقرب والزنبور؛ لسعته العرب لَسعاً فهو لسيع : واللّسع. أكياس: الناس، وبأكيات: يريد بالنات
لناس بلسانه، إذا كان يؤذيهم؛ ومنه قول بعض السلَف فالن يلسع ا: وملسوع، مث كثر ذلك حىت قالوا

أراك سجاعاً لَساعاً، أما علمت أن أبا بكر رضي : لرجل ذكر عنده رجالً بسوء فسجع يف كالمه فقال
. موضع، وأحسبها تمد وتقصر: ولَسعى، يف وزن فَعلَى. هذا أوردين املَوارد: اهللا عنه نضنض لسانه مث قال

  .سمرة يف الشفة أكثر من اللَّمى؛ رجل ألْعس وامرأة لَعساُء من قوم لُعس: عسواللَّ
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  : قال الراجز. ضرب من سري اإلبل؛ سعم البعري يسعم سعماً، وناقة سعوم: السعم

رغَي ماألداوى والنَّج كِخلَّي 

معوالس طيوطوُل تخويد الم  

 إداوة؛ وهذا رجل مسافر معه إداوة فيها ماء فهو ينظر مرة اىل إداوته كم بقي معه من املاء مجع: األداوى
. اُألذن: واِملسمع. سمع اإلنسان، واجلمع أمساع: والسمع. وينظر مرة اىل السماء والنجوم لئال يضلّ

أي حيث أراه وأمسع كالمه، هو مني مبرأًى ومسمع، : املوضع الذي يسمع منه من قوهلم: واملَسمع
وأمسعت الدلو إمساعاً فهي مسمعة، إذا جعلت هلا عروة يف أسفلها من . هو مني مرأَى ومسمعاً: وكذلك

وقد مست . سبع بني الذئب والضبع: والسمع. باطن مث شددت ا حبالً اىل العرقُوة لتخف على حاملها
: قبيلة من العرب يقال هلم املَسامعة، كما يقال املَهالبة والقَحاطبة؛ ومست أيضاًالعرب ِمسمعاً، وهو أبو 

. فعلت ذلك تسِمعتك، أي لتسمع: ويقال. اسم أيضاً: وسماعة. موضع: ودير ِسمعان. سميعاً وِسمعان

تعامست عن : قوهلمأصل بناء التعامس من : والعمس. مسعت بفالن تسِمعةً، إذا ذكرته مبكروه: ويقال
: وعميس. شديد، يف الشر خاصةً؛ عِمس يومنا عمساً وعمساً: يوم عماس: ويقال. األمر، أي جتاهلته

والعسم، . اعوجاج يف اليد خاصة؛ رجل أعسم وامرأة عسماُء؛ عِسم يعسم عسماً: والعسم. اسم
    : قال الراجز. سوء الطمع: بإسكان السني

داِهم إياد وهالَهم منك  

ِسم فيه عاِسمعكالبحر ال ي  

والعسوم، ذكر اخلليل أا الِقطَع من اخلبز، وأنشد بيتاً أحسبه ألمية بن أيب . أي ال يطمع فيه طامع
  : الصلت

  وال أقواتُ أهلهم العسوم  وال يتنازعون ِعنان ِشرٍك

. أحسبه احلريص على الشيء، وهو راجع اىل الطمع: موالعاس. موضع: وعاسم. يصف أهل اجلنة

معست األدمي، : الدلْك أيضاً؛ يقال: واملَعس. الطعن بالرمح؛ معسه بالرمح معساً: واملَعس. اسم: وعسامة
  : قال الشاعر. امسان من أمساء الرياح أحسبهما من أمساء الشمال: واِملسع والنسع. أي دلكته

  ِمسع لها بِعضاه األرض تهزير  دون دريسيه مؤوبةً حالو

  ن - ع- س
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طويل؛ وشرف أسنع، أي : رجل أسنع: والسنع من قوهلم. ِسقاء صغري، واجلمع ِسعان وِسعنة: السعن
ورجل أصل بناء عوسن؛ : والعسن. سنعاء: وأهل اليمن يسمون اجلارية اليت مل تخفض. مرتفع عاٍل

الناقة الصلبة : والعنس. الطويل انأ: عوسن، إذا كان طويالً، مسقَّفاً فيه جنأٌ، زعموا؛ واملسقَّف
وعنست املرأة تعنس عنوساً، وعنست تعنيساً، إذا جاوزت وقت التزويج فلم تزوج، وكذلك . الشديدة

  : قال الشاعر. يقال للرجل

  وليدين حتى أنت أشْمطُ عانس   بينناعلى ما كنتُ تَعهد فإني

. عنشته، بالشني املعجمة، وهو أعلى وأفصح، وهو األصل: وعنست العود، إذا عطفته، ويقال أيضاً

نسعت ونسغت، بالعني والغني، : مصدر نسعت ثنيتاه، إذا خرجتا من العمر، أي اللِّثَة؛ يقال: والنسع
. مجع ِنسعة، وهو ما ضفر من اَألدم كاحلبال، فإذا فُتل فليس بِنسع: والنسع. غتنسعت ونس: وقالوا

طويلة العنبل، : امرأة نسعاُء: قال أبو زيد. األرض السريعة النبت يطول بقلُها ونبتها، زعموا: واِملنسعة
وناقة نعوس . عساً، ورجل ناعس ونعساننعس ينعس نعاساً ون: والنعس من قوهلم. وهو ما تقطعه اخلاتنة

  : قال الشاعر. للغزيرة اليت تنعس إذا حلبت

 عاٍم أو سديس كبازِل بويِزُل  نَعوس إذا درتْ جروز إذا غَدتْ

  .األكول؛ رجل جروز، أي أكول: اجلَروز

  و - ع- س

س، زعموا، رجل أعوس وامرأة عوساُء، وهو والعو. الشمع يف بعض اللغات، جاء به اخلليل وغريه: السعو
الطاقة، بفتح : والوسع. دخول الشدقني حىت يكون فيهما كاهلَزمتني، وأكثر ما يكون ذلك عند الضِحك

: ومن أمثاهلم. ناقة وساع، إذ كانت واسعة اخلَطْو: أصل بناء قوهلم: والوسع. الواو، ويضمها أيضاً قوم

صنم : وسواع. ضد الضيق، وهو ناقص، تراه يف موضعه إن شاء اهللا: والسعة". لقَطوف الوساعقد تبلُغُ ا"
وقد مست العرب عبد ود وعبد ". وال تذَرنَّ وداً وال سواعا: "قدمي كان ِحلمري، وقد ذُكر يف الترتيل

عوقواٍع، وال عبد يعبد س غوثَ، ومل تسمما : قلت لرؤبة: أخربنا أبو عبيدة قال:  قالوأخربنا أبو حامت. ي
الرمل : والوعس. الشوعاء، بالشني: يسمى عندنا السوعاء مثال فُعالء، يفُمد ويقصر، وقالوا: الودي؟ قال

وأوعس القوم، إذا ركبوا . السهل الذي يشق على املاشي فيه؛ أرض وعس وأرضون وعوس وأوعاس
وعسا الشيُء . ل ِميعاس وأرض ِميعاس، ِمفعال من الوعس، قُلبت الواو ياء لكسرة امليمورج. الوعس

  .يعسو عسواً، إذا اشتد وصلب، من النبت وغريه
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  ه - ع- س

: وقد مست العرب هسع وهيسوعاً؛ قال أبو بكر. ضد الضيق، ناقصة تراها يف موضعها إن شاء اهللا: السعة

  .أحسبها عربانية أو سريانية:  يعرف اشتقاقها؛ قال أبو بكروهذه لغة قدمية ال

  ي - ع- س

  : قال الشاعر. وسعى للسلطان، إذا وِلي هلم الصدقة. مصدر سعى يسعى سعياً من العدو: السعي

  فكيف لو قد سعى عمرو ِعقالين  ِعقاالً فلم يترك لنا سبداً سعى

  : ال اآلخروق. يريد صدقة عام: ِعقاالً

مها الساعي على غير قَديا أي  

نلّمتَع واةَ والقَلَمأن الد 

 ويودي ما كتبتَ بالغَنَم تَبقى

    

وساعي . وساعى الرجلُ األمةَ، إذا فجر ا، وال تكون املساعاة إالّ يف اإلماء. أي الصدقة تذهب بالغنم
قال . اب يسيع سيعاً وسيوعاً، إذا اضطرب على وجه األرضمصدر ساع السر: والسيع. سيدهم: القوم

  : الراجز

  فهن يخِْبطَن السراب األسيعا

  شبيه يم بين ِعبرين معا

  : قال الشاعر. الطني الرقيق: والسياع. يعين أنه جيري على وجه األرض

  اكما بطَّنتَ بالفَدِن السياع  أن جرى ِسمن عليها فلما

. اخلشبة اليت يطين ا: واِملسيعة. القَصر: الفَدن، والفَدن: هذا مقلوب، يريد بالسياع: قال أبو بكر

بل البياض اخلالص هو : وقال قوم. لون من ألوان اإلبل، وهو بياض ختلطه حمرة كَِدرة يسرية: والعيس
كلمة تكون للشك : وعسى. ماء الفحل: العيس، زعمواو. العيس؛ مجل أعيس وناقة عيساُء من إبل ِعيس

  : قال الشاعر. واليقني

 جوائب األمثاِل بتنازعون  ظنّي بهم كعسى وهم بتَنُوفٍَة
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هل من : هل من جائبِة خٍرب، أي من خبر جيوب البالد، أي يقطعها، وكذلك: جوائب من قوهلم: قوله
وعسى يف هذا البيت يقني؛ وكل عسى يف الترتيل . بة، أي من موضع بعيدمغربِة خٍرب، إذا جاء من غَر

  ".عسى ربه إن طلّقكن: "فهو يف موضع إجياب إال قوله عز وجلّ

  باب السين والغين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف - غ- س

  .أُمهلت

  ق - غ- س

ق، إذا سال منه ماء أصفر، وفسروا وغَِسق اجلرح يغس. غَسق الليلُ يغِسق غَسقاً، إذا اشتدت ظلمته
  .الغساق يف الترتيل صديد أهل النار، واهللا أعلم

  ك - غ- س

  .أُمهلت

  ل - غ- س

: والغلَس. اضطراب اخلَلْق من اهلُزال، ورمبا كان ِخلقة؛ سِغلَ الفرس يسغل سغالً، إذا ختدد حلمه: السغل

مصدر غسلت الشيَء : والغسل. ، إذا ساروا يف آخر الليلغلَّس القوم تغليساً: ويقال. باقي ظلمة الليل
قال . ما غسلت به رأسك من ِسدر أو طني: والِغسل. أغِسله غَسالً، والغسل االسم، والغسل املصدر

  : الشاعر

 أواجن أسدام وبعض معور  وماٍء كلون الِغسل أقوى فبعضه

مياه أسدام، إذا كانت طويلة املكث مل : تغير؛ واألسدام من قوهلمأواجن، مجع آجٍن، وهو املاء امل: قوله
املوضع : واملغتسل. غُسل وِمغسل، إذا كان كثري اِجلماع: ورجل. تورد ومل يستق منها، والواحد سدم

: لواملَغاس. غَسلَه بالسوط غَسالً، إذا ضربه فأوجعه: شديد الضرب: ورجل غُسل. الذي يغتسل فيه

وغُسالة . ما غُسل فيه الشيء: واِملغسل، بكسر امليم. أودية قريبة من اليمامة، واحدها مغسل، بفتح امليم
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مواضع : واملَغاسل. رجل من األنصار غسلته املالئكةُ يوم أُحد: والغسيل. ماؤه الذي يغسل به: كل شيء
  .معروفة

  م - غ- س

غمسك الشيء يف : والغمس. ريف الشارب من عن ميني ومشالجانبا الفم حتت ط: السامغان والصامغان
وسميت اليمني الغموس غَموساً ألا تغِمس يف اإلمث من حلف ا . ماء أو غريه؛ غَمسته أغِمسه غَمساً

واملَغس مثل . ورجل مغاِمس، إذا انغمس يف احلرب وغشيها بنفسه. طائر معروف: والغماس. باطالً
  .، وهو الطعن؛ مغسه بالرمح ومغسهاملَعس

  ن - غ- س

ونسغِت الفسيلةُ، إذا أخرجت سعفاً . نسغت أسنانه، إذا حتركت، وأكثر ما يستعمل بالعني غري املعجمة
واحدا : والغسن. ونسغِت الوامشةُ، إذا غرزت باإلبرة يف اليد أو غريها. فوق سعف، بالغني والعني

ماء معروف : وغَسان. وهي اخلُصلة من سبيب الفرس أو شعر ذنبه، وبه سمي الرجل غَساناًغُسنة، 
نسب إليه قبائل من العرب شربوا منه، وليس بأب وال أمان بن ثابت. تقال حس :  

بنُج ا سألِت فإنّا معشرإم  انغس ِنسبتُنا والماء األزد  

  و - غ- س

. الشراب يسوغ سوغاً، إذا سهلَ لك شربه؛ وأسغته أنا إساغةً، إذا شربتهمصدر ساغ يل : السوغ

  .فالناً كذا وكذا، إذا أعطيته إياه: وسوغت. وشراب أسوغُ وسائغ، إذا كان سهل املدخل

  ه - غ- س

  .أُمهلت

  ي - غ- س

  : قال الشاعر. ظلمغَِسي الليلُ يغسى، وغَسا يغسو ويغسي، وأغسى يغسي، ثالث لغات فصيحة، إذا أ

  هي اُألربى جاءت بأم حبوكَرا  فلما غَسى ليلي وأيقنتُ أنها
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  : وقال اآلخر. الداهية: اُألربى وأم حبوكَرا

  إذا زجر السبنْداةَ اَألمونا  الليَل ال يغْسى عليه كأن

  : وقال العجاج. بة الشديدةالصل: الناقة اجلريئة على السري؛ واَألمون: السبنداة

  ومر أياٍم مضين عمِس

  ومر أياٍم وليٍل مغْسي

  باب السين والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق -ف- س

: معروف؛ ومساء كل شيء: والسقْف. وسفقت وجهه، إذا لطمته. سفقت الباب وأسفقته، إذا أغلقته

  : لشاعرقال ا. سقفه، واجلمع سقوف وسقُف

 تُيسر أحبالً للركائِب ولما  وقالت سماء البيت فوقك مخِْلقٌ

. موضع: وأسقُف. موضع معروف: وسقْف. ورجل أسقَف ومسقَّف، إذا كان طويالً فيه جنأ

وا موضع باملدينة، ظُلّة كان: ظُلَل تكون يف مقدم البيوت والدور، ومنه سقيفة بين ساعدة: والسقائف
أُسقُف، : وأُسقُف النصارى، وقالوا. وظليم أسقَف ونعامة سقْفاُء، إذا كانت جنواء العنق. جيتمعون حتتها

والفَقْس من . بالتخفيف والتشديد، وجيمع أساِقفة وأساِقف؛ وهو أعجمي معرب وقد تكلّمت به العرب
. داء شبيه بالتشنج يف املفاصل: والفُقاس.  ما فيهافَقَست البيضةَ وفَقَصتها، إذا كسرا فأخرجت: قوهلم

انفسقِت الرطَبة، إذا خرجت من قشرها، ومنه اشتقاق الفاسق النفساقه من : والِفسق أصله من قوهلم
. مصدر قَفَست الشيَء أقِفسه قَفْساً، إذا أخذته أخذَ انتزاع وغَصب: والقَفْس. اخلري، أي انسالخه منه

  .نسانُ وغريه، إذا ماتوقَفَس اإل

  ك -ف- س

فعل ممات : والسكْف. سفكت الدم وغريه أسِفكه سفْكاً، إذا أسلته، والدم والدمع مسفوكان وسفيكان
أُسكُفَّة الباب وأُسكُبة : والعرب تسمي كل صانع إسكافاً وسيكَفاً، ويقال. منه اشتقاق أُسكُفّة الباب

wمصدر كسفت الشيَء أكِسفه كَسفاً، إذا قطعته أو كسرته، وكل :  والكَسف.الباب وأُسكوفَة الباب
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قال . وكُِسفَت الشمس فهي مكسوفة، وكَسفَت فهي كاسفة. قطعة منه ِكسف وِكسفَة وكسيفة
  : الشاعر

  تبكي عليك نجوم الليل والقَمرا  طالعةٌ ليست بكاسفٍة الشمس

والكَفَس يف بعض . طالعة ال ضوء هلا فتكسف النجوم والقمر:  املعىنالفعل هاهنا للشمس، وهو متعد ألن
  .احلَنف؛ رجل أكْفَس وامرأة كَفْساُء؛ كَِفس كَفَساً: اللغات

  ل -ف- س

رجل خسيس : خسيس من الناس، وأكثر ما يقال: ورجل سِفلَة. ضد العلْو: ضد الِعلْو، والسفْل: السفْل
رجل سِفلَة، وإن كانت العامة قد أولعت به، وكذلك قوم من : من رذاهلم، وال يقالمن سِفلَة الناس، أي 

وقعدت بسفالة الريح وبعالوا، . وفالن يهبط يف سفال، إذا كان يرجع اىل خسران. سِفلَة الناس
امرأته؛ والقوم املتزوج بأخت : وسِلف الرجل. ما كان بإزاء ذلك: من حيث ب، والسفالة: فالعالوة

بل جراب واسع على هيئة اجلُوالق، : أدمي مل يحكم دبغه، وقالوا: والسلْف. متسالفون، إذا كانوا كذلك
سلِّفوا ضيفكم : يقال: ما تدخره املرأة لتتحف به من زارها؛ قال أبو زيد: والسلْفَة. واجلمع سلوف

أول ما خيرج : وسالفة اخلمر. هو ما يتحف به الضيف قبل الِقرىوهلِّنوه، أي أطِعموه اللُّهنة والسلْفَة، و
: وسالّف القوم. ولفالن سلَف كرمي، إذا تقدم له كرم آباء، واجلمع أسالف وسلوف. من عصريها

السلَف والسلَك : قال أبو حامت. ضرب من الطري، الواحد سلَف: والسلْفان. متقدموهم يف حرب أو سفر
أفلس الرجلُ : عريب معروف، وأصل الفَلْس من قوهلم: والفَلْس.  وهو فراخ القَبج، فيما ذكرهواحد،

  : قال الشاعر. إفالساً، إذا قلّ مالُه فهو مفِْلس، وهي كلمة عربية وإن كانت مبتذَلة

 وحتى استامها كلُّ مفِْلِس كُالها  وقد ضمرت حتى بدتْ من هزالها

صنم كان لطيئ يف اجلاهلية فبعث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم علي بن أيب : والِفلْس. وهذا شعر قدمي
طالب عليه السالم حىت هدمه وأخذ السيفني اللذين كان احلارث بن أيب شِمر أهدامها إليه، ومها ِمخذَم 

  : ورسوب اللذان ذكرمها علقمة بن عبدة يف قصيدته فقال

ظاهربالَي حدي مٍد عليهماِسر  سوبور يوٍف ِمخْذَمقيال سع  

    

معروف، الواحدة : وفَسيل النخل. ورجل فَسل وفَِسل، إذا كان ضعيفاً عاجزاً بين الفَسالة والفُسولة
  : قال الراجز. فَسيلة
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  وإنما النّخُل من الفسيِل

  كذلك القَرم من األفيِل

  .الفحل من اإلبل:  والقَرمصغار اإلبل، واجلمع إفال وأفائل؛: األفيل

  م -ف- س

  .أُمهلت

  ن -ف- س

اجللد الذي يجعل على قوائم السيوف، وإمنا : والسفَن. سفَنت العود أسِفنه سفْناً، إذا قشرته من حلائه
. سمي سفَناً خلشونته، ومنه اشتقاق السفينة ألا تسِفن املاء كأا تقشره، فهي فَعيلة يف موضع فاعلة

كىن: فّانةوسا كان يئ، وفّان. اسم بنت حامت طيناف، . مالّح السفينة: والسف منه اشتقاق السنوالس
خيط يشد من حقَب البعري اىل تصديره مث يشد يف عنقه إذا ضمر فقِلق وضينه؛ سنفْت البعري : والسناف

: ويقال. ي إال أسنفت فهو مسنف، ومل يعرف مسنوفاًفهو مسنوف وأسنفته فهو مسنف، وأىب األصمع

مسِنفَة، بكسر النون، فإمنا يعين : فرس مسِنفَة، إذا كانت تتقدم اخليل يف سريها، فإذا مسعت يف ِشعر
 وعاء مثر املَرخ، وهو شبيه بوعاء: والسنف. مسنفَة، بفتح النون، فإمنا يعين الناقة: فرساً، وإذا مسعت

  : قال الشاعر. الباِقلَّى تشبه به آذان اخليل إذا يبس، ويسمى إعِليطاً أيضاً

  كِسنف النّخلِة الصِفِر

  : قال الشاعر. وفرس نسوف، إذا كانت واسعة اخلَطْو. الفارغ الذي ليس فيه شيء: الصفْر

  يسد خَواء طُببيها الغُبار  للِحزام بِمرفَقيها نَسوفٌ

: نسفُك الشيَء باِملنسف، وما يقع منه: والنسف. ناقة نسوف، إذا نسفت التراب خبفَّي يديها يف سريهاو

  : قال الشاعر. موضع أثر رجل الراكب من الرحل: والنسيف. النسافة

 كُأفْحوص القطاة المطرِق نَسيفاً  وقد تَِخذَتْ ِرجلي الى جنْب غَرِزها

. نفْس اإلنسان والدابة وكلّ شيء: والنفْس. طائر معروف: والنساف. قْر الطائر ِمبنقارهن: والنسف

وأخرب األصمعي أن أمةً من بعض إماء العرب جاءت مستعجلةً اىل قوم . ِملء الكف من الدباغ: والنفْس
وأصابت فالناً نفْس، . أي مستعجلةأعطوين نفْساً أو نفْسني فإين أِفدة، : تقول لكم مواليت: فقالت هلم

. الدم: والنفْس. املاء، سمي نفْساً ألن به ِقوام النفْس: والنفْس. معروف: ونفَس اإلنسان وغريه. أي عني
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ونِفست املرأة . ورجل نفوس، إذا كان يصيب الناس بالعني. ادفع إيلّ الشيَء نفْسه، أي عينه: ويقال
ت، فهي نِفسقال الراجز. فَساء واجلمع ِنفاسون :  

  أحبن يمشي ِمشْيةَ النِّفاِس

ونِفست على فالن بكذا وكذا، ونِفست عليه . وغالم منفوس به. وهذا متاع نفيس. أبد ميشي: ويروى
  .كذا، أنفَس نفاسةً فأنا نافس

  و -ف- س

خفيفة : وبغلة سفْواء. ، وكذلك الطائر إذا طارمصدر سفا يسفو سفْواً، إذا مشى مشياً سريعاً: السفْو
  : قال الراجز. سريعة، وهو يف البغال مدح، وكذلك األتان الوحشية

  فراح يحدوها وراحت نَيرجا

تباري ِمغْلَجا سفواء خاءِمر 

  : وقال اآلخر يصف بغلة. يصف أتاناً

 به معتجراً ببرِده جاءت

دي بنسيِج وحِدهتَر سفواء  

كلمة تستعمل يف : وسوف. موضع: وسفَوان. قليلة شعر الناصية، وهو عيب: وفرس أسفَى وِحجر سفْواُء
  : قال الشاعر: التهديد والوعد والوعيد، فإذا شئت أن جتعلها امساً نونتها

ناءاً علَو فاً وإنوس إن  

    

وذكر أصحاب . علهما امسني، وكذلك سبيل هذه األحرفإنّ لَواً وإنّ لَيتاً عناُء، فنون إذا ج: ويروى
. أسرع هلٍّ وأوحاه؛ فجعله امساً ونونه: هل لك يف الرطَب؟ فقال: اخلليل عنه أنه قال أليب الدقَيش

واحلمار يسوف عانته، . مصدر سفْت الشيَء أسوفه سوفاً، إذا ِمشمته: والسوف. والبصريون يدفعون هذا
: والوسف. اهلالك؛ رماه اهللا بالسواف، أي باهلالك: والسواف. القطعة من اُألتن: مشّها؛ والعانة هاهناإذا 

: والفَسو. أصل بناء توسف الشيُء، إذا تقشر؛ وتوسف جلد الرجل، إذا أصابته مشس فتقشر جلده

: فأما قوهلم. ظ ببردي ِحبرة، وله حديثمعروف وتعير به قبيلة، وذلك أم اشتروه من إياد بسوق عكا

وأخرب يونس أن أعرابياً مر به وهو محتٍب . تفسأ الثوب، إذا تشقّق، فمهموز تراه يف موضعه إن شاء اهللا
w  عالم تفْسؤه؟ : بطَيلَسانه فقال
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  ه -ف- س

كتها؛ وتسفّهِت الرماح يف احلرب، معروف، وأصله اِخلفّة والنزق؛ تسفّهت الريح الغصونَ إذا حر: السفَه
وسِفه الرجلُ، أي . خِسرها، واهللا أعلم: ، قال أبو عبيدة"إالّ من سِفه نفسه: "ويف الترتيل. إذا اضطربت

كثري الشرب للماء : ورجل مسهوف. شدة العطش؛ سِهف يسهف سهفاً فهو ساهف: والسهف. جِهلَ
  .سهاف، مثل العطاش سواءوأصابه ال. ال يكاد يروى

  ي -ف- س

. مثل السفيه، سواء: والسفي. مصدر سِفي يسفَى سفاًء شديداً، مثل سِفه يسفَه سفاهاً، يف معناه: السفاء

وسفَِت الريح التراب تسفيه سفْياً، والتراب ساٍف، وكان تقديره مسِفياً، فجعله فاعالً يف موضع مفعول 
. شوك البهمى إذا يبس: والسفَى. ، يف معىن مرضية، واهللا أعلم"يف ِعيشٍة راضيٍة: "وعزكقوله جلّ 

  : قال الشاعر. التراب، مقصور، وهو السفاة أيضاً: والسفَى

 إذا ما غيبتْها سفاتُها ودعها  فال تُلِْمِس األفعى يديك تُريغُها

  : قال اهلذيل. وكذلك الواحدة من سفا البهمى سفاة

  سفاةٌ لها فوقَ التراب زليُل

وذكر أبو عبيدة، . رامح وناشب: سائف، كما قالوا: معروف، وحامله سياف، وقد قالوا: والسيف
ساف مالُه، إذا هلك، فلما كان السيف سبباً : وأحسبه عن يونس أيضاً، أن اشتقاق السيف من قوهلم

وللسني . ساحل البحر، يجمع على أسياف أيضاً: والسيف. غريمهاللهالك سمي سيفاً، ومل يقل هذا 
  .والفاء والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا

  باب السين والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك - ق- س

  .أُمهلت

  ل - ق- س
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 الذئب، واألنثى :والسلْق. سقلُك الشيَء مثل السيف والثوب وغريمها، بالسني والصاد مجيعاً: السقْل
  : قال الشاعر. ِسلْقَة

  عجفاء يبرقُ نابها كالِمغْوِل  منها ِسلْفَةً مهزولةً أخرجتُ

ال يقال للذئب الذكر ِسلْق إمنا يقال لألنثى : ِسلقان وسلقان، بالضم والكسر؛ وقال قوم: ومجع ِسلْقَة
سلقوكم بألسنٍة : "سلُقه سلْقاً، ومنه قوله جلّ وعزمصدر شدة القول باللسان؛ سلقه ي: والسلْق. ِسلْقَة
  : قال الراجز. ما حتات ورقُه من صغار الشجر: والسليق. ، بالسني والصاد، والسني أعلى"ِحداٍد

  تسمع منها في السليِق األشهِب

  معمعةً مثَل الضراِم الملْهِب

  : قال الشاعر. جامعهاسلَق الرجلُ املرأةَ، إذا بسطها مث : ويقال

  وإن شئِت على أربع  شئِت سلقناِك فإن

داء يصيب اللسان فيتقشر : والسالق. وهذا كالم ينسب اىل مسيلمة، وهو حجة يف اللغة: قال أبو بكر
الفَضاء من األرض، : والسلَق. انسلق اللسانُ ينسلق انسالقاً، ورمبا أصاب الدواب أيضاً: منه؛ يقال

فأما هذه البقلة اليت . وتسلّق الرجلُ اجلدار وغريه، إذا تسور عليه؛ عربية صحيحة فصيحة. مع سلْقانواجل
سلقت الشيَء، إذا غليته : ويقال. تسمى السلْق فما أدري ما صحتها، على أا يف وزن الكالم العريب

  : قال الشاعر. وسلقت األدمي أو املَزادة، إذا دهنتها. بالنار

  فَِرياِن لما تُسلَقا بِدهاِن  كأنهما مزادتا متعجٍل

موضع، وهو الذي تنسب إليه الكالب : وسلُوق. عيد للنصارى؛ أعجمي معرب: والسالّق، بالتشديد
    : قال الشاعر. تنسب اىل سلَقْية، موضع بالروم، وكذلك الدروع: السلوقية؛ قال األصمعي

 بالصفّاح نار الحباحِب وتُوقد  وقي المضاعفَ نَسجهتَقُد السلُ

القيء؛ قَلَس الرجل يقِلس قَلْساً وقَلَساً بالفتح، واألول أعلى، إذا : والقَلْس. ويوِقدن بالصفّاح: ويروى
  : قال الشاعر. قاء، فهو قالس

دماً منها العروقُ القوالس جتم  

فأما القَلْس الذي يتكلّم به أهل العراق من هذه . حلبشة بنتها بصنعاء فهدمتها ِحمريِبيعة كانت ا: والقُلَّيس
ويف حديث عمر بن . سوء اخلُلق والشراسة؛ رجل لَِقيس: واللَّقْس واللَّقَس. احلبال فما أدري ما صحته

وقد مست . فس وسوء اخلُلقشبيه باللَّقَس، وهو شراسة الن: وعقَةٌ لَِقس؛ الوعقَة: اخلطّاب رضي اهللا عنه
w  .العرب القساً
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  م - ق- س

السقْم والسقَم واحد، معروفان؛ سِقم يسقَم سقَماً وسقْماً وسقاماً فهو سقيم وسِقم، وأسقمه اهللا إسقاماً 
  : قال الشاعر. واٍد باحلجاز: وسقام. فهو مسقَم

   الريح بالغَرِفإال السباع ومر  سقام خالء ال أنيس به أمسى

ضرب من الشجر يشبه : والسوقَم. شجر حيمل محالً كالتني الصغار يتفرك باليد تعبث به اِجلمال: الغرف
وسمق العود يسمق سموقاً، وكذلك النخلة وغريها، إذا . اِخلالف وليس به، لغة ميانية؛ ذكر ذلك أبو زيد

  : قال الراجز. ِذب سماق، إذا كان كذباً خالصاًهذا كَ: ويقال. بسق وارتفع فهو سامق

  أبعدهن اهللا من ِنياِق

  من باطٍل وكَِذٍب سماِق

: والقَمس. خشبتان تجعالن يف خشبة الفدان املعترضة على سنام الثور من عن ميني ومشال: والسميقان

وانقمس النجم، إذا . الغواص: والقَماس. هالغوص يف املاء، ومن ذلك أُخذ قاموس البحر، وهو معظم مائ
  : قال الشاعر. احنطّ يف املغرب

 وأعقبها ِطالال بساجيٍة  أصاب األرض منقمس الثُّريا

وتقول العرب للرجل إذا ناظر وخاصم . املعىن أن األرض أصاا مطر يسحاها، أي يقشرها بنوء الثريا
املوضع : واملَقْسم. النصيب: والِقسم. مصدر قسمت الشيء أقِسمه قَسماً: سموالقَ. إمنا تقاِمس حوتاً: ِقرناً

ما اكتنف األنف من : القَِسمتان: قال األصمعي. ظاهر خديه: وقَِسمة اإلنسان وقَسمته. الذي يقتسم فيه
  : قال الشاعر. اخلدين من عن ميني ومشال

   الوجوه ِلقاءوإن كان قد شفَّ  دنانيراً على قَِسماتهم كأن

اجلماعة من الناس يشهدون أو حيلفون على الشيء، وسموا : والقَسامة. رجل وسيم قسيم: ومن ذلك قيل
. وأقسمت باهللا أُقسم إقساماً فأنا مقِْسم. قَسامة ألم يقِْسمون على الشيء أنه كان كذا وكذا أو مل يكن

وأصبح . موضع معروف: والقَسم. ومقسماً وِمقْسماً وقَسيماًوقد مست العرب قامساً وقساماً وقُسيماً 
: والقَسام. فالن مقسم الوجه، إذا كان مجيالً: وقالوا. فالن متقسماً، إذا أصبح مشترك اخلواطر باهلموم

 بعد الذي يبتدئ طي الثوب حىت يطوى: والقَسامي، زعموا. احلر الشديد؛ وهكذا فُسر يف شعر النابغة
املَقْلَة اليت تجعل يف القَعب فيصب عليها املاء حىت يغمرها ويشرب، وإمنا : وحصاة القَسم. ذلك على طيه

قال . جونة العطّار: طلوع الفجر، وقيل: والقَسيمة فيها قوالن، قيل. يفعلون ذلك عند ِضيق املاء عليهم
w  : عنترة
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ةَ تاجٍر بقَسيمٍة وكأنقَتْ ع  فأربها إليك من الفِمسوارض  

  : قال زهري. موضع، زعموا، معروف: والقَسوميات

 بالقَسوميات معترك ومنهم  ضحوا قليالً قَفا كُثْباِن أسنُمٍة

وذكر األصمعي أن صبياً من األعراب صاد صداةً . خبث النفس؛ متقّست نفسه متقُّساً، إذا غَثَت: واملَقْس
  : ا سماناةً فلما أكلها غَثَت نفسه فقالأو بومةً وهو حيسبه

  نفسي تَمقَّس من سمانَى األقْبِر

  .وقد مست العرب مقّاساً، وهو اسم شاعر من شعرائهم

  ن - ق- س

وأنشدنا اُألشنانداين، أحِسبه عن التوزي عن أيب . سِنق اِحلمار وغريه يسنق سنقاً، إذا بِشم عن العشب
  : عبيدة

 سِنقٌ يرمى به عشُب كأنني   امرؤ أعتفي الحاجاِت أطلبهاإني

  : قال الراجز. األصل: والِقنس. آخذ عفو الناس: آخذ العفو؛ يريد: أعتفي: قوله

 ساس بغير فَجِس خليفةً

  في ِقنِْس مجٍد فات كلَّ ِقنِْس

    

لقَونس، الواو زائدة، وهو أعلى وكل شيء ثبت حتت شيء أو يف شيء فهو ِقنس له؛ ومنه اشتقاق ا
البيضة؛ وقَونس الفرِس من ذلك، وهو العظم الذي حتته العصفوران؛ هكذا قال أبو عبيدة، وقال 

  : قال الشاعر. القَونس والعصفور سواء: األصمعي

  ضربك بالسوط قَونَس الفَرِس  إضِرب عنك الهموم طارقَها

  : قال الشاعر. عريب معروف: نقْس الذي تسميه العامة اِملدادوال. إضِربن: أراد

  مجاجةُ ِنفٍْس في أديٍم ممجمِج

نسق الشيء بعضه يف إثر بعض؛ قام القوم نسقاً، وغرست النخلَ نسقاً، وكل شيء اتبع بعضه : والنسق
  .بعضاً فهو نسق له

w  و - ق- س
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. ِغلَظ الساقني؛ رجل أسوق وامرأة سوقاُء: والسوق. ري وغريه أسوقه سوقاًمصدر سقْت البع: السوق

موضع، : وسويقَة. معروفة، تؤنث وتذكّر، وأصل اشتقاقها من سوق الناس إليها بضائعهم: والسوق
  : قال الشاعر. موضع: وجو سويقَة. معرفة ال تدخلها األلف والالم

  بكَيتُ فنادتني هنيدةُ ما ِليا  وم جو سويقٍةتَر أني ي ألم

: والقَسو. معروف، وقد قيل بالصاد أيضاً، وأحسبها لغة لبين متيم، وهي لغة بين العنبر خاصةً: والسويق

. انتشار اجلَرب قبل أن يستحكم: والوقْس. مصدر قسا يقسو قَسواً وقُسواً، ورجل قاٍس، واالسم القَساوة

  : ال العجاجق

  وحاصٍن من حاصناٍت ملِْس

  من األذى ومن ِقراِف الوقِْس

معروف، ستون صاعاً بصاع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم، : والوسق. موضع، وأحسبه بنجد: وواقس
. أوسقت، واألوىل أعلى: ووسقت البعري، إذا محلت عليه وسقاً؛ وقال قوم. واجلمع وسوق وأوساق

ورجل ِمعتاق الوسيقة، إذا كان ينجي طريدته، واشتقاق الوسيقة من وسقت الشيء . الطريدة: لوسيقةوا
، أي وما مجع، واهللا "والليِل وما وسق: "وذكر أبو عبيدة أن قول اهللا جلّ وعز. أِسقُه وسقاً، إذا مجعته

معروفة، واجلمع ِقسي، : والقوس. محلتال أكلّمك ما وسقَت عني ماًء، أي ما مجعت و: وقوهلم. أعلم
  : قال الراجز. وكان األصل قُووساً؛ وقد جمعت قوس على ِقياس أيضاً

  ووتّر األساور الِقياسا

  صغِْديةً تختلس األنفاسا

القطعة من : والقَوس. والياء يف ِقياس واو قُلبت ياًء النكسار ما قبلها، وللنحويني يف هذا شرح يطول
نزلت على آل فالن فقدموا إيلّ ثَوراً وكَعباً وقَوساً، : تمر؛ ويف حديث عمرو بن معديكرب أنه قالال

: وقوس قُزح. الكُتلة من السمن: القطعة من اَألِقط، والكَعب: القطعة من التمر، والثّور: فالقوس

  .معروف

  ه - ق- س

ليم الطويل الرجلني، ورمبا سمي الرجل الطويل فعل ممات، ومنه اشتقاق السهوق، وهو الظ: السهق
قال . ِمشية فيها سرعة: والقَهوسة. فعل ممات، ومنه اشتقاق قَهوس، اسم رجل: والقَهس. الساقني سهوقاً

w  : الشاعر
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 ع بكَفِّه رمح ِمتَلُّ  فَر ابن قَهوٍس الشجا

 ِع كأنّه ِسمع أزلُّ  يعدو به خاظي البضي

  .الشعر لدختنوس بنت لَقيط بن زرارة زأ بابن قَهوس، وكان فر يوم جبلَة

  ي - ق- س

: كم ِسقْي أرضك؟ والسقْي أيضاً: النصيب من املاء؛ يقال: والسقْي. مصدر سقيته أسقيه سقْياً: السقْي

سقيته : وتقول العرب. لولدجليدة رقيقة خترج على وجه ا: والسقْي أيضاً. أرضون تسقى بالدوايل
. دللته على املاء: بل سقيته من سقْي الشفة، وأسقيته: املعىن واحد، وقال آخرون: وأسقيته، فقال قوم

الدرية اليت يستتر ا الرامي فريمي : والسيقة. اجلَفْل من السحاب، وهو الذي قد هراق ماءه: والسيق
  : ول الشاعروالسيقة أيضاً من ق. الوحش

  إذا استَقدمتْ نَحر وإن جبَأتْ عقْر  أنا إال مثُل سيقة الِعدى وما

وتقايس . مصدر قايسته ِقياسةً ومقايسةً: والِقياس. اسم، وهو مصدر ِقست الشيَء أقيسه قَيساً: وقيس
  : قال الشاعر. القوم، إذا ذكروا مآثرهم

  وإن كَرموا لم يستطعنا المقايس  علىنحن قايسنا ُأناساً الى ال إذا

    

: ورجل قَياس. هو منك ِقيس قَوٍس، مثل ِقيد قَوٍس وقاب قوٍس: ويقولون. وقد مست العرب قَيساً وِمقْيساً

أبو ثقيف، هذه : وقَِسي بن منبه. قاسيت من فالن شراً مقاساةً، إذا كابدته: ويقال. نظّار يف األمور
  .ةالقبيل

  باب السين والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل - ك- س

طائر، : والسلَك. اخليط الذي ينظم فيه اخلَرز: وِسلْك النظام. اخليط الذي يغزل، واجلمع سلوك: السلْك
. عربوبه سمي سلَيك بن السلَكَة السعدي، رجلي فارس من أغربة ال. واجلمع ِسلْكان، واألنثى سلَكَة

ما سلَكَكم : "سلكت الطريق وأسلكته، وأىب األصمعي إال سلكته، ومل يتكلّم فيه ألن يف الترتيل: ويقال
قَربيدة"يف سبقول اهلُذيل: ، وأجاز أبو ع واحتج ،وأسلكت سلكت :  w
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  شَال كما تَطْرد الجمالةُ الشُّردا  إذا أسلكوهم في قُتائدٍة حتى

. هذا مكفوف عن خربه ألن هذا البيت آخر القصيدة: قال أبو عبيدة: قال أبو حامت. ة معروفةثني: قُتائدة

أسلكوهم شال، : وما ابن الصباغ وهذا، وإمنا وجه الكالم: فذكرت ذلك لألصمعي فقال: قال أبو حامت
حنيف اجلسم، : ورجل مسلَّك. كل طريق سلكت فيه: واملَسلَك. فكأن شال عند األصمعي اجلواب

  : قال الشاعر. الصاروج: والِكلْس. وقد مست العرب سلَيكاً وِسلْكان. وكذلك فرس مسلَّك

هراً وخلّله ِكْل شادمرم  كورساً فللطير في ذُراه و  

وجلّله، باجليم؛ وكان األصمعي يضحك من هذا : وخلّله، باخلاء، ورواه غريه: هكذا رواه األصمعي
ليس جلّله باجليم بشيء إمنا هو خلّله، أي أدخل الصاروج يف : أوا حصناً مصهرجاً؟ وقالمىت ر: ويقول

أكسلَ الفحلُ، إذا ضعف عن الضراب، : ويقال. ضد املُنة؛ كَِسلَ يكسل كَسالً: والكَسل. خلَل احلجارة
  : قال الراجز. كَِسلَ: ورمبا قالوا

  أإن كَِسلْتُ والجواد يكْسُل

  ن الضراب وهو نَهد هيكُلع

  .وتر اِملندفة: والِكسل

  م - ك- س

. فعل ممات، ومنه اشتقاق سيكَم، وهو تقارب خطو يف ضعف؛ سكَم يسكُم سكْماً، زعموا: السكْم

طويل، وكل شيء صِعدت فيه فقد سمكْت : ورجل مسموك. سمك البيت من علْوه اىل سفْله: والسمك
  : قال ذو الرمة. عود يسمك به جانب البيت: واِملسماك. املرتفعة:  والنجوم السوامك.فيه

  صقْبان لم يتقشّر عنهما النَّحب  ِرجليه ِمسماكان من عشٍَر كأن

كنت باليمن فجئت داراً : حدثنا أبو عمرو بن العالء قال: حدثنا األصمعي قال: وحدثنا أبو حامت قال
. أُسمك يف الرمي، أي اصعد يف الدرج: أهاهنا أبو فالن؟ فقال يل قائل من الدار: ل فقلتأسأل عن رج

جنمان من جنوم السماء أحدمها يسمى الرامح واآلخر األعزل، فاألعزل مرتل من منازل : والسماكان
 شيء يابس؛ كسمته تنقيتك الشيَء بيدك، وال يكون إال من: والكَسم. معروف: والسمك. القمر

ومنه اشتقاق كَيسم، وهو أبو بطن من العرب القدماء قد انقرضوا، وكان يقال هلم . أكِسمه كَسماً
وأمسكت الشيَء أُمسكه . املشموم: واِملسك. مسك الشاة وغريها: واملَسك. الكياسم يف اجلاهلية

wاسك وال ِمساك، إذا مل يكن فيه خري يرجى، وما بفالن مسكَة وال مت. خبيل: ورجل ممِسك. إمساكاً
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قال . ال مساِك عن كذا وكذا، مثل نزاِل وتراِك، أي ال متاسك عنه: ويقال. ورجل مسيك وبه مسكَة
  : الشاعر

  فال تَماسك عن أرٍض لها قَصدوا  األحبةُ بالعهد الذي عِهدوا شَطَّ

ت يف شعر فصيح وال كالم، إال أين أحسبه إن شاء اهللا أنه وقد مست العرب ماسكاً، ومل نسمع مسكْ
  : قال الشاعر. السوار، الواحدة مسكَة: واملَسك. كما مسوا مسعوداً وال يقولون إال أسعده اهللا

 مسك من غير عاٍج وال ذَيِل لها  ترى العبس الحولي جوناً ِبكُوِعها

    

. أصل الكف من اليد: األسود؛ والكُوع: بل على أعجازها من البول والبعر؛ واجلَونآثار خطِْر اإل: العبس

جلدة : واملَسكَة. بلغت مسكَة البئر ومسكَتها، إذا حفرت فبلغت موضعاً صلباً يصعب حفره: ويقال
وفرس ممسك، ". ةسوء االستمساك خري من حسن الصرع: "ومن أمثاهلم. رقيقة تكون على وجه املولود

دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلَع يف : واملَكْس. إذا كان حتجيله يف موضع املَسك، وهو السوار
  : قال الشاعر. اجلاهلية، والفاعل ماكس

  وفي كل ما باع امرؤ مكْس ِدرهِم  كل أسواق العراق إتاوةٌ أفي

  .متاكس الرجالن عند البيع، إذا تشاحا: ويقال

  ن - ك- س

صاحبك الذي تسكُن إليه؛ فالن سكَين، أي الذي : والسكَن. الدار أيضاً: سكّان الدار، والسكْن: السكْن
. ، أي تسكن فيه احلركات، واهللا أعلم"فالق اإلصباِح وجعلَ الليلَ سكَناً: "ويف الترتيل. أسكن إليه

  : قال الراجز. النار: والسكَن

هبالد نمِن وباألسكاِنقُو  

املَسكَن : وقالوا أيضاً. وقد مست العرب ساكناً وسكَيناً وسكَناً. ضد احلركة: والسكون. بالدهن: ويروى
فأما مسِكن، . واملَسِكن للموضع الذي يسكن فيه، واجلمع مساكن، وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم

الذي ال شيء له، والناس جيعلون اِملسكني يف غري : واِملسكني. اسم موضع، فليس إال بكسر الكاف
وليس كذلك، ألن الفقري الذي له شيء وإن كان قليالً، : موضعه فيجعلونه الفقري؛ قال أبو عبيدة

  : قال الشاعر. واملسكني الذي ال شيء له

w  وفْقَ العياِل فلم يترك له سبد  الفقير الذي كانت حلوبتُه أما
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فأحسبه، واهللا : قال أبو حامت". وأما السفينةُ فكانت ملساكني يعملونَ يف البحر: " قوله جلّ ثناؤهفأما
: وهذا خمالف لقول أيب عبيدة ألنه قال: قال أبو بكر. أعلم، أم كانوا شركاء يف سفينة ال ميلكون سواها

عريب معروف، وهو ِفعيل من : كّنيوالس. على فالن سكينة ووقار: ويقال. املسكني الذي ال ميلك شيئاً
: وسكّان السفينة. الفقر، وكذلك فُسر يف الترتيل: واملَسكَنة. ذحبت الشيء حىت سكن اضطرابه: قوهلم

وكانت سكينة بين إسرائيل، على ما . عريب معروف، واشتقاقه من أا تسكُن به عن احلركة واالضطراب
عصا موسى، وِعمامة هارون : تابوت من مواريث األنبياء، عليهم السالمذكره احلسن البصري، ما يف ال

قد جعل اهللا هلم سكينةً ال يفرون أبداً وتطمئن : وقال احلسن. الصفراء، ورضاض اللوحني اللذين رفعا
ت البيت وكَنس. كان يف رأس كرأس اِهلرة إذا صاح كان فيه الظَّفَر لبين إسرائيل: قلوم إليه؛ وقال مقاتل

وِكناس الظيب من ذلك . ما كُنس: والكُناسة. اِملكسحة: واِملكنسة. وغريه أكِنسه كَنساً، إذا كسحته
وفسر أبو عبيدة قوله . كُنس وكُنس: اشتقاقه ألنه يكِنس الرملَ حىت يصل اىل برد الثرى؛ ومجع ِكناس

س: "جلّ وعزويقال. ب كما تكِنس الظِّباء يف الكُنس، واهللا أعلمتكِنس يف املغي: فقال" اجلَواِر الكُن :

والنسك أصله ذبائح كانت تذبح يف . فرس مكنوسة، وهي امللساء الرداء من الشعر، زعموا، وليس بثَبت
  : قال الشاعر. اجلاهلية

كى رأسه النُّسمنِْصِب الِعتِْر دكم  

  : قال الشاعر.  يف أول اإلسالم مث نسخ ذلك باألضاحيشاة كانوا يذحبوا يف احملرم: والنسيكة

 تَعبِ الشيطان واهللا فاعبدا وال  وذا النُّصب المنصوب ال تَنْسكَنَّه

: هو الزهد يف الدنيا من قوهلم: هو نسك احلج، وقال آخرون: والنسك يف اإلسالم اختلفوا فيه، فقال قوم

  : قال يصف السيوف. الشيء على رأسه؛ نكَسته أنكُسه نكْساًقلبك : والنكْس. رجل ناسك

  وإن نُِصبتْ شالت عليها القوائم  نُِكستْ صار القوائم تحتها إذا

النصل الذي ينكسر ِسيخه فتجعل ظُبته : والنكْس. العود يف املرض؛ نِكس الرجلُ فهو منكوس: والنكْس
اليتن، : النكْس: وقال قوم. مث كثر ذلك يف كالمهم حىت مسوا كل ضعيف ِنكْساًِسنخاً فال يزال ضعيفاً، 

املقصر عن غاية النجدة والكَرم، : والنكْس من القوم. الولد خترج رجاله قبل رأسه: وليس بثَبت؛ واليتن
  .واجلمع أنكاس

  و - ك- س
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ساك فاه :  اِملسواك، وهو ِمفعال من ذلك؛ يقالسكْت الشيَء أسوكه سوكاً، إذا دلكته، ومنه اشتقاق
ويف . واِملسواك تؤنثه العرب وتذكّره، والتذكري أعلى. استاك، مل تذكر الفم: يسوكه سوكاً، فإذا قلت

وقد ذُكِّر اِملسواك يف الشعر . ، فيمكن أن تكون هذه اهلاء للمبالغة"السواك مطْهرة للفم: "احلديث
  : جزقال الرا. الفصيح

  رضاباً كطعم الزنجبيل المعسِل  أخذتْ ِمسواكها ميحتْ به إذا

جاءت النعم تساوك هزاالً، أي ما حترك رؤوسها؛ : ويقال. ميحت به كما يميح املائح يف البئر
  : قال الشاعر. وتساوكِت اإلبلُ هزاالً، وكذلك غريها

 ك هزلَى مخُّهن قليُلتَساو  الى اهللا نشكو ما نرى بِجيادنا

وذكر اخلليل أن . مصدر كاس البعري يكوس كَوساً، إذا قُطعت إحدى قوائمه فحبا على ثالث: والكَوس
: ويف احلديث. الكُوس خشبة مثلّثة تكون مع النجارين يقيسون ا تربيع اخلشب، وهي كلمة فارسية

كوسه على رأسه تكويساً، إذا قلبه؛ وقد كاس هو يكوس : ويقال. ، أي كَبه اهللا فيها"كوسه اهللا يف النار"
  : قال يف كَوس الدابة. كَوساً، إذا فعل ذلك

 وكان لها أربع ثالٍث  فظلّت تَكوس على أكْرٍع

والكَيس أصله الواو، معروف؛ . التراكم؛ وكذلك تكاوس النبت، إذا ركب بعضه بعضاً: والتكاوس
مصدر كسوته : والكَسو. س وهي الكُوسى وهن الكُوس والكُوسيات للنساء خاصةًهذا األكْي: تقول

والكُسوة والِكسوة لغتان، وهي لباس، وهلا . أكسوه كَسواً، واالسم الِكسوة؛ والِكساء من هذا اشتقاقه
كسوته مدحاً، إذا كسوت فالناً، إذا ألبسته ثوباً؛ واكتسى، إذا لبس الِكسوة؛ و: معاٍن ختتلف، تقول

قرها العرشقاً، إذا ِمشلَ براً، إذا هجوته؛ واكتست الدابةُ عه ذَمقال رؤبة يصف . أثنيت عليه؛ وكسوت
  : ثوراً وكالباً كساها دماً طرياً

  وقد كسا فيهن ِصبغاً مردعا

  وبّل من أجوافهن األخْدعا

ِكساءان وِكساوان، والنسبة إليه : ويقال يف تثنية الِكساء. طّت بهاكتست األرض بالنبات، إذا تغ: ويقال
وِكساوي كْس يف البيع. ِكسائيضاع؛ يقال: والوع : االتيا فالنُ يف الثمن؛ وإنه ليوض وكَسال ت

ِكسوو ِضعع فقالوا. ويوكَس، وقد وع، إمنا هو: ال يقال: ودفع قوم يوضيوض :ِضعكْس. ودخول: والو 

w  : قال الراجز. القمر يف جنم يكره
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  هيجها قبَل ليالي الوكِْس

  ه - ك- س

. سهكَِت الريح التراب تسهكه سهكاً، إذا قشرته عن األرض، والرياح سواهك، وريح مسهكَة وسيهوك

وسهك . وسهكْت الشيَء مثل سحقته، إال أن السهك دون السحق ألن السهك أجرش من السحق
ِمشمت : ويقال. العطّار الطّيب على الصالءة والصالية، إذا رضه ومل يسحقه، فكأن السهك قبل السحق

واستعمله قوم يف كل مشموم من دنس مننت، وفصل قوم من أهل اللغة . من يده سهكاً، أي رائحة نتنة
 الشحم والسمن، والدرنُ مما سوى ذلك مما ال ِمشمت سهك السمك وزهومة اللحم وخنز: بينه فقالوا

  .ريح له

  ي - ك- س

قال . والكَيس عند قوم يف وزن الطّيب. معروف، وأصله عند قوم من الواو، وأىب ذلك النحويون: الكَيس
لبت الياء إمنا قوهلم الكُوسى والطّوىب لعلّة، ألم بنوها على فُعلى فلما انضمت الفاء من فُعلَى قُ: النحويون

  .مررت يف أكساء اإلبل، أي عند أذناا، الواحد كُسي وكُسو: ويقال. واواً

  باب السين والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م -ل- س

: والسليم. ضد احلرب، ومنه اشتقاق السالمة: السلْم والسلْم والسلَم، وقد قُرئ على ثالثة أوجه؛ والسلْم

الدلو، مذكر، وهو الدلو الذي له : والسلْم.  تفاؤالً بالسالمة، يف قول بعض أهل اللغةامللوغ، مسي بذلك
والسلَم مثل السلَف يف حب أو متر أو . عرقُوة يف وسطه، فإذا صرت اىل اسم الدلو فكل العرب تؤنثها

  : قال الشاعر. مةاحلجارة الِرقاق، الواحدة سِل: والسالم. مصدر املسالَمة: والسالم. غريه

 من بصرٍة وِسالِم جوانبه  تَداعين باسم الشَّيب في متثلٍِّم

    

ضرب من : والسلَم. بطن من األنصار، وليس يف العرب بنو سِلمة غريهم: وبنو سِلمة. يصف حوضاً
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. موضع:  وسلْمان.ضرب من الشجر، الواحد سالمانة: والسالمان. الِعضاه، الواحدة سلَمة، بفتح الالم

  : قال الشاعر. وبسلْمان مات نوفل بن عبد مناف: قال أبو زيد

 ميتٌ لو علمِت عظيم وذلك  ومات على سلْمان سلْمى بن جنْدٍل

  : قال الراجز. جبال طيئ: وسلْمى وأَجأ. دويبة شبيهة باجلُعل: وأبو سلْمان

  وإن تصْل لَيلى بسلمى أو أجا

  أو باللِّوى أو ذي حساً أو يأججا

قال . فصوص أعلى القدمني، وهي من اإلبل يف األخفاف عظام صغار جيمعها عصب: والسالميات
  : الراجز

نالً ما أنْقَيمع ال يشتكين  

نيى أو عالمخٌّ في سما دام م  

  : قال الشاعر. ربعوالسالمى والعني آخر ما يبقى فيه الطِّرق من ذوات األ

 من بالحنين تعولينا علي  أرار اهللا مخَِّك في السالمى

وقد مست العرب ساملاً . جعله ِريراً، أي رقيقاً، وال يستعمل إال يف املخ؛ يدعو على احلمامة: وقوله أرار
طن يف األزد، وبطن يف ب: ويف العرب بطون ينسبون اىل سالمان. وسلْماً وسلَيماً، وهو أبو قبيلة منهم

: قال أبو بكر. مسلّماً وسلْمى، وهو أبو زهري بن أيب سلمى: ومست العرب أيضاً. قُضاعة، وبطن يف طيئ

بطن من عبد القيس، : بطن من األزد، وبنو سلَيمة: وبنو سلَيمة. وليس يف العرب سلْمى مثل فُعلَى غريه
  : قال الشاعر.  امليم، فكثريفأما سلِْمي، بكسر. وكذلك سلَيمى

  وأخو الزمانة عائذٌ باألمنَِع  سلِْمياً فعذْتُ بقبره وأتيتُ

. بطون من اليمن: واألسلوم. اسم، وهو أبو قبيلة: وأسلَم. والسلَّم يذكَّر ويؤنث، وهو يف الترتيل مذكّر

وللسالم موضع يف الترتيل فذكر قوم أن السالم . اسم: وسالمة. ِعرق يف اليد يقال إن الِقيفال: واُألسيِلم
. التحية، وأحسبها راجعة اىل ذلك: والسالم". السالم املؤمن املُهيمن: "اهللا عز وجلّ، وهو يف الترتيل

ِقدر أعشار : ثوب أمسال، كما قالوا: الثوب اخلَلَق؛ ثوب سملٌ وأثواب أمسال، ورمبا قالوا: والسمل
  : قال الراجز. املاء القليل يف أسفل احلوض:  والسملَة.وجفنة أكسار

طَلَهرمهم ممغوثةٌ مأعراض  

لَهمفي كلِّ ماٍء آجٍن وس  
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وسملْت عني الرجل أمسلها سمالً، إذا أمحيت هلا حديدة . مسترخية رطبة: مدلوكة؛ وممرطَلَة: ممغوثة
وبنو . رجل معروف، وله حديث: وأبو سمال األسدي". نهمفسملَ أعي: "ويف احلديث. فكحلتها ا

شجر، لغة ميانية، وهي اليت تسمى : والسمال. بطن من العرب سملَ أبوهم رجالً فسمي سماالً: سمال
ِبتالشيء، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت صار كل طالب ملتمساً. الش سعرف مس أصله باليد ليواللّم .

فالنة ال متنه يد : املالمسة باليد؛ ويقولون: كناية عن النكاح، ويف بعضها: المسة يف بعض األقاويلوامل
. وقد مست العرب المساً ولَميساً ولَماساً ولُميساً. الِمٍس، كأم أرادوا ِلني جانب املرأة وانقيادها

قاد ويتسطيل؛ فأما املَسيل فهو مفِْعل ألنه سال خد يف األرض شبيه باالباط ين: واملَسل، واجلمع مسالن
  : قال الشاعر. جانبا حليته، والواحد مسال: ومساال الرجل. يسيل، وامليم زائدة، وكان أصله مسِيالً

  لما مسحتْ تلك المساالِت عامر  كان في الحي النّجي سواده فلو

. لَس الشيُء ميلُس ملْساً، إذا اخننس اخنناساً سريعاً واملس امالساًمصدر ملَست الشيء ملْساً، وم: واملَلْس

والشيء األملس . وامتلس بصره، إذا اختطف. سريعة: ناقة ملَسى: وبه سمي الرجل مالّساً؛ ومنه قوهلم
مليس، وأرض إ. مثل الصخرة امللساء وحنوها من هذا أيضاً المالس ماء املطر عنها وكل شيء عليها

واملس الشيُء من يدك، إذا سقط وأنت ال . واجلمع أماليس، وهي امللساء اليت ال شخوص وال شجر فيها
  .وبعته املَلَسى، أي بنسيئة. تشعر به

  ن -ل- س

، إذا ولَسنت الرجلَ ألسنه لَسناً ولَسناً. رجل لَِسن بين اللَّسن، إذا كان حديد اللسان: اللَّسن مصدر قوهلم
  : قال الشاعر. تناولته بلسانك

  إنني لستُ بمأفوٍن نَِثر  تَلْسنُني ألْسنُها وإذا

    

ذم يف النساء، حممود يف : الكثري الكالم؛ واللَّسن: والنِثر. مبأووٍف فَِقر: ويروى مبوهوٍن نِثر؛ ويروى
: لى ألْسن مثل ذراع وأذْرع، ومن ذكَّر قالمعروف، يذكَّر ويؤنث، فمن أنث مجع ع: واللِّسان. الرجال

وألسنت الرجلَ فَصيالً، إذا أعرته فصيالً ليلقيه على ناقته فتدر عليه فكأنه . لسان وألِسنة مثل محار وأِمحرة
. ولسنت النعلَ تلسيناً، إذا خرطت صدرها ودقّقتها من أعالها، والنعل ملسنة. أعاره لسان فصيله

. ولده وولد وِلده؛ والناس نسلُ آدم؛ وفالن من نسٍل طيب أو نسٍل خبيث: ، نسلُ الرجلوالنسل
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عدو من عدو الذئب فيه : والنسل والنسالن. ما نسل من وبر البعري أو شعر احلمار: والنسيل والنسالة
  .سراج، يف بعض اللغاتالفتيلة، فتيلة ال: والنسيلة. اضطراب، مثل العسل والعسالن

  و -ل- س

لُولْواً: الساً وسلُوأسلو س تلَوبه عنك. مصدر س منك ما سلوت ةً، أي أبصرتلْوس ين عنكقال . وسقيت
  : الشاعر

  سقى اهللا المنيةَ من سقاني  سلْوةً فسلوتُ عنها سقَوني

  : قال الراجز. اء فسقي الرجل منها سالخرزة يزعمون أم إذا صبوا عليها امل: والسلْوانة

  لو أشرب السلْوان ما سِليتُ

  ما بي ِغنًى عنك وإن غَنيتُ

فأما . ال يداِلس وال يواِلس: اخليانة، ومنه قوهلم: والولْس. أُعطي فالنٌ سؤلَه، مهموز وغري مهموز: ويقال
ولُست الشيَء يف فمي ألوسه لَوساً، إذا .  كذلكاُألالس واَأللْس فذهاب العقل؛ رجل مألوس، إذا كان

  .أدرته بلسانك يف فيك

  ه -ل- س

فأما السلّة من السِرقة فعربية صحيحة، . السلّة املعروفة اليت يجعل فيها الشيء ليست من كالم العرب
وأسهلَ . لٌ بين السهولةضد احلُزن؛ مكان سه: والسهل. يف بين فالن سلّةٌ، إذا كان فيهم سرق: يقولون

ورجل سهل اخلالئق . فيه ِسهلَة، وهو رمل جريش ليس بالدقاق: ور سِهل. القوم، إذا ركبوا السهلَ
. وقد مست العرب سهالً وسهيالً. وكل شيء أمكنك أخذُه عفواً فقد سهلَت خمارجه. واألخالق

لَهس الصيب ثدي أمه، إذا : واللّهس من قوهلم. نجو وِلينهانطالق ال: واإلسهال. جنم معروف: وسهيل
رجل به هلْس وهالس، وهو السلّ بعينه؛ وهِلس الرجلُ هالساً فهو : واهلَلْس. لَِطعه بلسانه وملّا يمصصه

  .مهلوس

  ي -ل- س

  : وأنشدوا أليب النجم العجلي. سليت عن الشيء أسلَى وسلوت أسلو

أم ِر ال نسالهاأيامالغَم   
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  ولو تشاء قَتَلَتْ عيناها

وذكر اخلليل أن . كلمة ينفى ا الشيء ويخرب عن عدمه: وليس. وسال الشيُء يسيل سيالً وسيالناً
مجع أَلْيس من : واللِّيس. ليس: معدوم، فثقل عليهم فقالوا: موجود، وال أيس: ال أيس ألن أيس: أصلها

. فعل القوم كذا وكذا ليسي، أي غريي: ويقال. الشجاع يف احلرب ال يربح موقفه: لْيسقوم ِليٍس، واأل

  : قال الراجز

  عددتُ قومي كعديد الطَّيِس

  إذا ذهب القوم الكرام ليسي

  .ماء طَيس، أي كثري، وماء طَيسل، الالم فيه زائدة: الكثري؛ يقال: الطّيس: قال أبو بكر

  لميمباب السين وا

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن - م- س

موضع : وسمينة. موضعان: وسمن وسمن. طائر: والسمانى. ضد املهزول: والسمني. معروف: السمن
مصدر سِنم البعري سنماً، إذا عظم سنامه؛ عن أيب عبيدة، ومنه : والسنم. موضع: وسمنان أيضاً. أيضاً

. وكل شيء رفعته فقد سنمته، ومنه اشتقاق تسنيم، وهو اسم. عظيم: جمد مسنمو. اشتقاق السنام

الذي يسن عليه احلديد، ِمفْعل من السن، امليم : واِملسن. ضرب من النبت، الواحدة إسنامة: واإلسنام
  : وسئل األصمعي عن البيت احملمول على امرئ القيس. زائدة

وِسن وس ناءنَّيٍق ستُ بِمدالج الهجير نَهوِض  نَّماًكسرذَع  

    

. ال أعرف سنماً: وقال األصمعي: أكَمة، قال: سنيق: قال أبو حامت. الثور الوحشي: السن: فقال

وتنسمت نسيماً طيباً، . النفْس، واجلمع نسم: والنسمة. عني؛ وكذا فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم: وتسنيم
: والنمس. تنسمت يف معىن تنفّست: النفَس أيضاً؛ لغة ميانية، يقولون: والنسم. مت رائحة طيبةأي ِمش

ونامست الرجلَ منامسةً وِنماساً، إذا . بقاء وضِر الدهن يف الشعر وغريه حىت يزنخ؛ ِمنس ينمس نمساً
إنه للناموس األكرب الذي : "ويف احلديث. وس لهوكل شيء سترت فيه شيئاً فهو نام. جعلته موضعاً لسرك

ضرب من دواب األرض : والنمس. قُترته اليت يستتر فيها: وناموس الصائد". كان يأيت موسى عليه السالم
w  .وسباعها، مننت الرائحة فيما زعموا
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  و - م- س

وسمت الرجلَ . أعاله: ومساء كل شيء. مسا الرجلُ يسمو سمواً، إذا عال وارتفع فهو ساٍم كما ترى
. أسومه سوماً، إذا كلّفته عمالً أو أجشمته أمراً يكرهه، وسمته خسفاً، وأكثر ما يستعمل يف املكروه

. وسام اجلراد يسوم سوماً، إذا دخل بعضه يف بعض. وسامت املاشيةُ، إذا دخل بعضها يف بعض يف الرعي

وسام الرجل ماشيته يسومها سوماً، إذا رعاها، فاملاشية سائمة . اإلبل السائمة، أي الراعية: والسوام
كل شيء ومست به شيئاً؛ وسمته أِسمه : والوسم. والرجل مِسيم، ومل يقولوا سائم، خرج هذا من القياس

جمتمع :  واملَوِسم.احلديدة اليت يوسم ا، والياء يف اِمليسم واو قُلبت ياًء لكسرة ما قبلها: واِمليسم. وسماً
الناس، ومنه اشتقاق موِسم احلج .ميساألرض كأنه يؤثر فيها؛ هكذا يقول : والو وجه ِسماملطر الذي ي

ورجل وسيم بين الوسامة، إذا كان مجيالً؛ وإنه لَوسيم قَسيم؛ . بعض أهل اللغة، وأنكر ذلك آخرون
  : قال الشاعر. احتكاك الشيء بالشيء حىت ينجرد: ومسوال. ما به من الوسامة والقسامة: ورمبا قالوا

 جرد األكتافَ ومس الموارِك وقد  يكاد الِمراح الغَرب يمسي غُروضها

مجع موِركَة وموركَة، وهي جلدة تعلّق بني يدي الرحل يتورك عليها الراكب إذا أعيا توقّي : املَوارك
  .غارب البعري

  ه - م- س

ملَى، وهو الكذبالسى وزنه فُعى، إذا ذهب يف الكذب والباطل: وقال قوم. ههمذهب فالن يف الس .

وسِمه الرجلُ يسمه سمهاً، إذا دهش، . اهلواء بني السماء واألرض: السمهى: وذكروا عن يونس أنه قال
اسم جيمع الواحد من : والسهم.  بالسفْرةخوص يسف ويجعل شبيهاً: والسمهة. فهو سامه من قوم سمه

النصيب؛ هذا سهمك من هذا املال، أي : والسهم. النبل والنشاب، واجلميع ِسهام، وأدىن العدد أسهم
الريح : والسهام. وسامهت الرجلَ مسامهةً؛ وتساهم الرجالنُ، إذا ضربا بسهميهما ليقتسما. نصيبك
   :قال الشاعر. احلارة

 تَرمي بينها بسهاِم مفاِوز  كأنّا على أوالد أحقَب الحها

وسهم وجه الرجل فهو ساهم، إذا ضمر وتغير . داء يصيب اإلبل كالعطاش، ورمبا موتت منه: والسهام
ضرب من : والسهوم. خيل سواِهم، إذا اعترق التعب حلم وجوهه: من جوع أو مرض؛ ومنه قوهلم

بيين وبني فالن سهمة، أي قرابة أو سبب، وقد مست : والسهمة من قوهلم. هي العقاب: ، ويقالالطري
ويجمع سهم النصيب سهماناً، . وإبل سواهم، إذا غيرها السفر. العرب سهماً، وهو أبو قبيلة، وسهيماً
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.  الشيَء أهِسمه هسماً، إذا كسرتههسمت: واهلَسم من قوهلم. وال يجمع سهم الرامي إال ِسهاماً

الوطء اخلفي، وكذا فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم، وبه سمي األسد هموساً، وفسر أبو عبيدة قوله : واهلَمس
  : قال الراجز. وكل خفي همس. حفيف األقدام: ، قال"فال تسمع إال همساً: "تعاىل

 خطب النوم إلي نفسي قد

مِسهماله ساً وأخفى من نَجي  

 بأن ُأطِْلبه من بأس وما

  : وأنشدنا أبو حامت عن أيب زيد. أعطيه ما يطلب: أُطِلبه

 رأيتُ عجباً مذ أمسا إني

 عجائزاً أبصرتُهن خَمسا

  يأكلن ما في رحهن همسا

 ترك اهللا لهن ِضرسا ال

  : وأنشد. واملشي اهلَميس حنو اهلَمس. رب هميساً وهماساًوقد مست الع. أمسا لغة: قال أبو بكر

  فهن يمشين بنا هِميسا

  ي - م- س

    

السيِمياء ممدود، والسيما مقصور، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل، وهو عالمة يعلّمون ا أنفسهم يف 
  : قال الشاعر. يسةضرب من الشجر تنحت منه الرحال، الواحدة م: واملَيس. احلرب

  أواخِر الميِس أصواتُ الفراريِج  أصواتَ من إيغالهن بنا كأن

مسح الضرع ليدر؛ مساه : واملَسي. وماس الغصن مييس ميساً وميساناً فهو مائس ومياس. أراد الرحال
  .ضد الصبح: واملُسي. يمسيه مسياً، وكل شيء استللته من شيء فقد مسيته منه

  باب السين والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و - ن- س
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السانية، : والساقية. سنا الساقي يسنو سنواً وسنواً، إذا استقى على البعري خاصة: استعمل من وجوهها
مصدر ناس ينوس نوساً، وهو : والنوس. موضع، وليس بالعريب أحسبه: وسوان. واجلمع سواٍن
والنسء، . به سمي ذو نواس ملك من ملوك محري لذؤابتني كانتا له تنوسان على ظهرهاالضطراب؛ و

  : قال اهلذيل. احنتات أوبار اإلبل البتداء ِسمنها: مهموز

  فقد شاع فيها نَسُؤها واقترارها  أبلَتْ شهري ربيٍع كليهما بها

اختالط : والوسن.  نسء، واجلميع نسوء، إذا محلتوامرأة. اقترت اإلبلُ، إذا ابتدأ فيها السمن: يقال
وقد فصل اهللا تعاىل بني . النوم بالعني قبل استحكامه، وهي السنة، والسنة ناقصة تراها يف باا إن شاء اهللا

  : وقال الشاعر". ال تأخذُه ِسنةٌ وال نوم: "السنة والنوم فقال

 عينه ِسنَةٌ وليس بنائِم في  وسنان أقصده النُعاس فرنّقتْ

  ه - ن- س

نهسته احليةُ : أخذُك الشيء مبقدم فيك؛ ويقال: والنهس. النوم، وقد مر ذكرها: والسنة. معروفة: السنة
  .ضرب من الطري: والنهس. تنهسه نهساً

  ي - ن- س

  .السني، احلرف من احلروف املعجمة: استعمل من وجوهها

   والواوباب السين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و- س

شبيه : والسهوة. مصدر سها يسهو سهواً: والسهو. السوءة مهموزة، تراها يف موضعها إن شاء اهللا
شدة : والوهس. الوطء الشديد؛ وهسته أِهسه وهساً: والوهس. باملُخدع أو الرف يف البيت، زعموا

هاس يهوس هوساً، وهو إفساد الشيء وعيثُك فيه؛ هاس الذئب يف الغنم : وس من قوهلمواهلَ. األكل أيضاً
  .يهوس هوساً، إذا أفسد فيها

  ي -و- س
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، "مكاناً ِسوى: "القصد أو العدل؛ وكذا فُسر يف قوله تعاىل: وِسوى. موضع بعينه: بضم السني: سوى
وحيه، : ويسه مثلما قالوا: كلمة يتحنن ا على الرجل يقولون: سووي. أي عدالً بيننا وبينكم، واهللا أعلم
  .ورمبا جعلوه يف معىن التصغري له

  باب السين والهاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ي -ه- س

أخذُك : واهلَيس. ِعريسه، بتثقيل الياء، وليس هذا موضعه: وِسية األسد. ِسية القوس، معروفة: السية
ِهيِس ِهيِس عند : وكلمة للعرب يقولون. الفَدان؛ لغة ميانية: واهلَيس. رة؛ هاس يهيس هيصاًالشيء بكث

  : قال الراجز. إمكان األمر واإلغراء به

  يا طَسم ما القيِت من جديِس

  إحدى لياليِك فِهيسي ِهيسي

  .محة وآله الطاهرينانقضى حرف السني واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب الر

  حرف الشين في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب الشين والصاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ض -ص- ش

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الطاء والظاء والعني والغني والفاء

  ق -ص- ش

: شقَصواِمل. وشقيص، أي قليل من كثري، واجلمع أشقاص. ما يل يف هذا املال ِشقْص، أي سهم: يقال

  : قال الشاعر. نصل عريض طويل من نصال السهام

w  ولو كنتم نَبالً لكانوا مشاقصا  كنتم تمراً لكانوا جرامةً فلو
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  ك -ص- ش

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الالم

  م -ص- ش

  .مشّصت الفرس تشميصاً، إذا نزقته أو خنَسته ليتحرك

  ن -ص- ش

  : قال الشاعر. موضع: وشناص.  يشنص شنوصاًاملتعلّق بالشيء؛ شنص: الشاِنص

كَمات حتى دفَعناهنالً والى شُناِص  بالحالى ع نِفعد  

قال . ونشصِت املرأةُ على زوجها تنِشص نشوصاً، وهي ناشص، مثل ناشز سواء. موضعان: عال وشناص
    : الشاعر

  هن ناشصاقُضاعيةً تأتي الكوا  تقمرها شيخٌ ِعشاء فأصبحتْ

ونشص السحاب، إذا ارتفع يف قُطر اهلواء، . ونشصت ثنيةُ اإلنسان، إذا حتركت فارتفعت عن موضعها
  .وهو النشاص

  و -ص- ش

شاص فاه بالسواك : شصت الشيَء أشوصه شوصاً، إئا نصبته بيدك أو زعزعته عن موضعه؛ ويقال
وبه سمي هذا الداء الشوصة ألا ريح ترفع القلب عن . ىل علْويشوصه شوصاً، إذا استاك من سفْل ا

  .شصت الشيَء، إذا دلكته بيدك، مثل مصته سواء: ويقال. موضعه

  ه -ص- ش

  .أُمهلت

  ي -ص- ش

  : قال الراجز. ِشيص النخل، فارسي معرب، ويسمى الصيصاء أيضاً: الشيص

  يعتلقون من ِحذار اإللقاِء
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  عاٍت كجذوع الصيصاِءبتَِل

  .عنق تِلعة وأعناق تِلعات، أي طوال؛ فأما التلْعة املعروفة فبالتسكني ال غري

  باب الشين والضاد

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب الشين والطاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  .ظ أُمهلت- ط- ش

  ع -ط- ش

اجتذابك الشيء منتزعاً له؛ : والعشط. ع يشكَع شكَعاًشِطع يشطَع شطَعاً، إذا جزع من مرض، مثل شِك
. ومنه اشتقاق العشنط، النون زائدة، وهو الرجل الطويل، وكذلك العشنق. عشطْته أعِشطه عشطاً

: ويقولون. داء يصيب الصيب يشرب املاء وال يروى: والعطاش. معروف؛ عِطش يعطَش عطَشاً: والعطَش

  .ظمئت إليه: ىل لقائك، كما يقولونعِطشت ا

  غ -ط- ش

وتغطّشت عينه، إذا . مظلمة ال يهتدى فيها: وفالة غَطْشى. الظلمة؛ ليل أغْطَش وليلة غَطْشاُء: الغطَش
  .أظلمت

  ف -ط- ش

  .انفشطَ العود، إذا انفضخ، وال يكون إال رطباً، زعموا، وليس بثَبت

  ق -ط- ش

  .أُمهلت

  ك -ط- ش
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: سلخت البعري، إمنا يقولون: وال تقول العرب. ك اجللد عن البعري؛ كشطته أكِشطه كَشطاًسلخ: الكَشط

: وأخربنا أبو حامت عن أيب عبيدة قال. جلدت عنه: كشطت عنه وال يقولون: كشطته أو جلدته، ويقولون

ما ِجالء : ائموقف رجل على ِكنانةَ وأسد ابين خزمية ومها يكِشطان عن بعري هلما فقال لرجل ق
يا ِكنانةُ ويا أسد أطعماين من هذا اللحم : فقال. خابئةُ املَصادع وهصار األقران: الكاِشطَين؟ فقال

خابئة املصادع يعين الِكنانة، : ما ِجالء الكاِشطَين، أي ما امسهما؟ وقوله: قوله: قال أبو بكر. فأطعماه
  : قال الشاعر يف اِملصدع. ر األقران يعين األسدوهصا. السهام، واحدها ِمصدع: واملَصادع

عده الِمصتَيفأنفذَ طُر  

  .جنبيه وناحيتيه: طُرتيه

  ل -ط- ش

  .أُمهلت

  م -ط- ش

وبه سمي الصبح . معروف؛ شِمطَ شمطاً، وكلّ خليطني خلطتهما فقد شمطْتهما، ومها شميط: الشمط
  : قال الشاعر. ليلشميطاً الختالطه بباقي سواد ال

 ديباٍج وريٍط مقطَِّع بنُقْبِة  شَميطُ الذُّنابى جوفتْ وهي جونةٌ

ابيضاض البطن حىت ينحدر البياض يف : شميط الذُناىب، أي شعالء؛ والتجويف: قوله. يصف فرساً
قال أبو . عكْليك بِشمطهاوقال ال. هذه ِقدر تسع شاةً بشمطها وشمطها، أي بتوابلها: ويقال. القوائم

  : قال الراجز. ما يف الطّمش مثلُه: الناس؛ يقال: والطّمش. ومل أمسع ذلك إال منه: بكر

  قد عِلم الرحمن رب العرِش

ِش أنالطّم ام خيروبني الع 

. املُشاطة:  منهمشطْت الشعر أمِشطه وأمشطه مشطاً فهو مشيط وممشوط، وما سقط: واملَشط من قولك

: ويقال. ِممشط فتزيد ميماً أخرى: واملُشط الذي يمشط به بضم امليم، وكسرها خطأ، إال أن تقول

ومِشطَت . ظاهرها: ومشط القدم. مشطِت الناقةُ متشيطاً، إذا رأيت يف سنامها كهيئة األمشاط من الشحم
  .يد الرجل متشط مشطاً، إذا خشنت من العمل

w  ن -ط- ش
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فأما . ورجل شاطن، إذا كان خبيثاً، زعموا؛ ومنه اشتقاق الشيطان. احلبل، واجلمع أشطان: الشطَن
. ونوى شطونٌ، أي بعيدة. وشطَنِت الدار شطوناً، إذا بعدت. شطَن عنا، يف معىن بعد، فصحيح: قوهلم

قه من شاط يشيط وتشيط، إذا لفحته النار اشتقا: واختلفوا يف اشتقاق الشيطان، فقال قوم من أهل اللغة
  : قال الراجز. فأثّرت فيه، والنون فيه زائدة

  كشائِط الرب عليه األشْكَِل

    

هذا الرجز أليب النجم، وإمنا يصف فحالً من اإلبل قد جِسد ولَِبد خطْره على فخذيه فشبه : قال أبو بكر
بياض يف حمرة؛ وعني شكْالء، : فاسواد، والياء فيه أصلية، والشكلةبرب السمن الذي قد نالت منه النار 

. ومن قال إن النون فيه أصلية فهو من شطَن فهو شاطن، أي بعد عن اخلري. إذا كان يف بياضها حمرة

نشوطة شدك احلبلَ بأُ: والنشط. هذا خالف اخلطّ: وما ترتّلت به الشياطونَ؛ قال أبو بكر: وقرأ احلسن
وبئر أنشاطٌ، إذا كان . أَنِشطْه إنشاطاً: أُنشطْه نشطاً، وإذا أمرته أن حيلَّه قلت: فإذا أمرته أن يشده قلت

وسري . إنشاط، بكسر اهلمزة: ينزع دلوها بنشطَة واحدة؛ هكذا قال األصمعي، بفتح اهلمزة، وقد قالوا
ورجل نشيط بين النشاط، وكذلك . ه احليةُ، إذا شته مبقدم فيهانشطَت: ويقال. ِمنشط، أي ممتد بعيد

ما انتشطه اجليش قبل الغنيمة، وذلك يكون : والنشيطة. وثور ناشط، إذا نشطَ من بلد اىل بلد. الدابة
  : قال عبد اهللا بن عنمة الضيب. للرئيس

  الفُضوُلوحكْمك والنّشيطةُ و  الِمرباع منها والصفايا لك

ما اصطفاه الرئيس : ربع الغنيمة كان يؤخذ يف اجلاهلية فصار يف اإلسالم خمساً؛ والصفايا: واِملرباع
: ويقال. وقد مست العرب نشيطاً. معروف، وهو املَرح؛ نِشطَ ينشط نشاطاً فهو نشيط: والنشاط. أيضاً

  : قال الراجز. تنشطت الناقةُ األرض، إذا قطعتها

  تنشّطَتْه كلُّ ِمغْالِة الوهقْ

  مضبورٍة قَرواء ِهرجاٍب فُنُقْ

ما به نطيش، أي : أصل بناء قوهلم: والنطْش. املباراة يف السري: اليت تغايل يف السري؛ والوهق: اِملغالة
  .حركة

  و -ط- ش
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اخه، ال يكون إال يف البر الشطء، مهموز وستراه يف بابه إن شاء اهللا، وهو ما يخرجه الزرع من ِفر
وشطَأ الزرع وأشطأ، إذا كان . ، واهللا أعلم"كزرٍع أخرج شطْأَه فآزره: "والشعري؛ وكذا فُسر يف الترتيل

. عدا شوطاً أو شوطني، أي طَلَقاً أو طَلَقَين: والشوط من قوهلم. كذلك، ومل يتكلّم فيه األصمعي

ويقال هلذا الضوء الذي يدخل من الِكواء اىل . اٍح، فأما قوهلم آوي فخطأويسمى ابن آوى شوطَ بر
والوطْش، . خيطُ بالطٍل، وهو أصح الوجهني: شوطُ باطٍل، وليس بالثّبت، وقد قالوا: البيوت يف الشمس

  .وطَشت القوم عين وطْشاً، إذا دفعتهم عن نفسك، ووطّشتهم توطيشاً: قال

  ه -ط- ش

عل ممات، ومنه بناء طَهوش، وهو اسم؛ وأصل الطّهش اختالط الرجل فيما أخذ فيه من عمل ف: الطّهش
  .بيده فأفسده وحنو ذلك

  ي -ط- ش

  : قال أبو النجم. مصدر شاط الشيُء يشيط شيطاً وشيطاناً، إذا احترق: الشيط

  كشائِط الرب عليه األشْكَِل

تشييطاً، إذا دخ اللحم طتنضجهوشيوأشاطَ الرجلُ بدم الرجل عند السلطان، إذا سبعه مبا . نته ومل ت
وقال قوم من أهل اللغة إن اشتقاق الشيطان من . واستشاط الرجلُ غضباً، إذا التهب وتغيظ. يعرضه للقتل
. طائشضد اِحللْم؛ طاش الرجل يطيش طَيشاً فهو : والطّيش. سريعة السمن: وناقة ِميشاط. شاط يشيط

وطاش السهم، إذا جاز . طائر ذكره أبو مالك ومل جيئ به غريه: واألطْيش. نِزق خفيف: ورجل طَياش
  .عن اهلدف

  باب الشين والظاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ع -ظ- ش

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الغني

  ف -ظ- ش
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  .الِغلَظ يف العيش؛ عيش شِظف، أي غليظ: الشظَف

  ق -ظ- ش

  .لت وكذلك حاهلما مع الكاف والالمأُمه

  م -ظ- ش

  : قال الشاعر. املنع؛ شمظْت فالناً عن كذا وكذا، إذا منعته: الشمظ

  ويصبح منكم بطن ِجلدان مقِْفرا  عن بطِن وج سيوفُنا ستشِمظكم

جور احملي: الطائف؛ وِجلْدان: ويت الطائف بالسمة بالطائف بعينها، وإمنا سانثي يظَم. طالطويل؛ : والش
  .مِشظَت يده، إذا خشنت من عمل وغريه، ويقال بالطاء أيضاً: ويقال. شيظَم وشيظَمي: ويقال لألسد

  ن -ظ- ش

  : قال الشاعر. أطراف أعايل اجلبل املتشعثة، الواحدة شنظُوة: الشناظي

  عرةُ الطير كصوِم النَّعام  شَناظي ُأقٍَن بينها في

    

ذَرقها؛ واُألقَن : ذَرق الطري يف هذا املوضع، ومل يسمعه األصمعي إال يف هذا البيت؛ وصوم النعام: العرة
  .واحدة قُنة، وهي ِقطع ترتفع على ما حوهلا يف أعايل اجلبال

  و -ظ- ش

أصل :  والشظْو.اللهب الذي ال دخان فيه؛ هكذا يقول أبو عبيدة: أصل بنية الشواظ، والشواظ: الشوظ
  .الِقطَع: بناء شظّيت العود والعصا تشظيةً، الواحدة شظية، إذا كسرته ِقصداً، والِقصد

  ه -ظ- ش

  .أُمهلت

  ي -ظ- ش
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: الشظى: واختلف أهل اللغة يف الشظى فقال األصمعي. شِظي الفرس يشظَى شظًى فهو شٍظ كما ترى

: الشظى: وقال آخرون. شِظي الفرس يشظَى: موضعه قيلعظَيم الصق بعظم الذراع، فإذا زال عن 

  .انشقاق العصب

  باب الشين والعين مع باقي الحروف

  غ - ع- ش

  .أُمهلت

  ف - ع- ش

شعفَها : "غَلَبة احلُب على القلب؛ شِعف الرجل فهو مشعوف، وشعفين الشيُء شعفاً، وقد قرئ: الشعف
  : قال النابغة. وصل احلب اىل غالف قلبها: غالف القلب، يقول: غافوشغفَها، مجيعاً، والش" حباً

  مكان الشَّغاف تبتغيه األصابع  حاَل هم دون ذلك شاغٌل وقد

ضربين : "ويف احلديث. خصلة شعر يف وسط الرأس: والشعفَة أيضاً. أعاله، واجلمع ِشعاف: وشعفَة اجلبل
سنريفتني كانتا يف رأسيعمر بن اخلطّاب فسقط البعت العرب ".  عن رأسي فأغاثين اهللا بشوقد مس

. وشفَعت الرجلَ، إذا كان فرداً فصرت له ثانياً، فشفعته شفعاً فأنا شفع له. خالف الِوتر: والشفْع. شعيفاً

. عاً وشاِفعاً وشفَيعاًوقد مست العرب شفي. وشفَعت له، إذا كنت شافعاً له متوسالً، فأنا شافع له وشفيع

شفْعة الرجل يف : والشفْعة. وبنو شاِفع من بين املطّلب بن عبد مناف منهم حممد بن إدريس الشافعي الفقيه
عفَشت الشيء أعِفشه عفْشاً، إذا مجعته، : والعفْش. الدار وغريها، وإمنا سميت شفْعة ألنه يشفَع مالَه ا

  .زعموا

  ق - ع- ش

يتهالعشاً، إذا عطفته وثنقَع العود تشالشيَء، إذا مجعته، وقَع تشش سواء؛ قَعوالقُعوش. قْش مثل القَع :

: والقَشع. معروف؛ عِشق يعشق ِعشقاً: والِعشق. مركب من مراكب النساء، الواحد قَعش، شبيه باِملحفّة

  : وقال متمم بن نويرة. البيت من األدم: النطَع من األدم، وقالوا

  إذا القَشْع من ِحس الشتاء تَقعقعا  برماً تُهدي النساء لِعرِسِه وال
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وكل شيء . الكُساحة وما كان على أبواب احلمامات من الزبالة: والقَشع أيضاً. من برد الشتاء: ويروى
انقشع : االنكشاف؛ يقال: والقَشع. شمسجف فقد قَِشع يقشع قَشعاً، مثل اللحم إذا جفِّف يف ال

: ويسمى احلُساس قاشعاً، واحلُساس. السحاب، إذا انكشف، وانقشع القوم من املكان، إذا تفرقوا عنه

والبقر عمونه اإلبلَ والغنممسك جيفَّف يأكله أهل البحرين وي.  

  ك - ع- ش

كَعالش :يشكَع ش ِكعكُوعجزع اإلنسان من طول املرض وغريه؛ شى. كَعاً فهو شاكع وشكاعوالش :

  : قال الشاعر، وكان من املاء األصفر. نبت معروف يعالَج به من أوجاع اجلوف

  وأقبلتُ أفواه العروِق المكاويا  الشُّكاعى والتددتُ أِلدةً شربتُ

.  وعكَيشاًوقد مست العرب عكاشة وعكّاشاً. مجعك الشيء، وبه سمي الرجل عكاشة: والعكْش

وكَشع القوم عن قتيل، إذا . وأحسب أن عكاشة من تعكُّش العنكبوت، إذا قبض قوائمه كأنه ينسج
  : قال الشاعر. تفرقوا عنه يف معركة

رمتْ عنه الحِحماٍر كَشَع ِشلْو  

  ل - ع- ش

النسيلة، وهي اليت تسمى : والشعيلة. امللتهبة؛ وأشعلت النار أُشعلها إشعاالً، إذا أهلبتها: الشعلة من النار
واملَشعلَة، . إناء من أدم له قوائم ينتبذ فيه كهيئة املزملة، واجلمع مشاعل: واِملشعل. الفتيلة، وهي الذُّبالة

عل، وفرس أشعلُ بين الش. شعلْت النار وأشعلتها: وأجاز أبو زيد. املوضع الذي تشعل فيه: مشعلة النار
واألنثى شعالُء، وهو الذي يف سبيب ذنبه بياض، والشعل يف الذّنب والناصية، وأكثر ما يستعمل يف 

  : قال االجز. الذّنب

 الغُرة شَعالء الذّنَب واضحةُ

لَبمثلي على مثلك ينجو بالس  

    

الِفرق من الناس : والشعاليل. القَذاليكون الشعل يف الذّنب و: قال أفّار بن لَقيط: وقال أبو عبيدة
والعلْش منه اشتقاق الِعلَّوش، . بطن من العرب: وبنو شعل. موضع: وشعالن. وغريهم، الواحد شعلول

  .ابن آوى؛ لغة ميانية: الِعلَّوش: وقال قوم. وهي دويبة أو ضرب من السباع
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  م - ع- ش

: واملَشمعة. بينة الشماعة، وهي املزاحة: وامرأة شموع. لفارسيةالشمع املعروف، الذي يسمى املُوم با

التغافل : والتعميش عن الشيء والتعامش. تقبض اجلفون؛ عِمش يعمش عمشاً: والعمش يف العني. اللهو
ه بيدك، والقطعة منه لغة ميانية جاء ا اخلليل؛ مشعت القطن وغريه أمشعه مشعاً، إذا نفشت: واملَشع. عنه

  .نبت، وستراه يف بابه إن شاء اهللا: والعيشوم. موضع: وعشم. ِمشعة ومشيعة

  ن - ع- ش

وشنعت على الرجل تشنيعاً، إذا ذكرت عنه . تشنعِت الناقةُ تشنعاً، واالسم التشنع، إذا أسرعت يف مشيها
وشنعت اِخلرقةَ وحنوها، إذا شعثتها .  وشنيع، وِقصة شنعاُءوأمر شِنع. قبيحاً، واالسم الشناعة والشنعة

فَشع. حىت تننعنشاً، إذا . الرجل الطويل، وستراه يف بابه إن شاء اهللا: والشنه أعِنشه عوغري العود تشنوع
: والنشع. اسم، وأحسب اشتقاقه من عنشت الشيَء، إذا عطفته: وعنيش. عطفته إليك فهو معنوش

ونشعت الصيب، بالعني والغني، إذا . ما انتشعته إذا انتزعته بيدك مث ألقيته: والنشاعة. انتزاعك الشيَء بنف
  : قال الشاعر. املُسعط: النشوع؛ واِملنشع: أوجرته باِملنشغ، والوجور

  حارافَأَألم مرضٍع نُِشع الم  مرئيةٌ ولَدتْ غُالماً إذا

معروف، وهو شبيه باِملحفّة كان يحمل فيه امللك إذا : والنعش. الصدف البحري: نِشغَ؛ واملَحار: وروي
  : قال الشاعر. مرض وليس بنعش امليت

شُهنع الناس أصبح خير سائرا  ألم تر على ِفتية قد جاوز الحي  

  : مث قال بعد ذلك

  يرد لنا ملْكاً ولألرض عاِمرا  لديه نسأُل اهللا خُلْده ونحن

. وهذا يدلّك على أنه ليس مبيت، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت سمي النعش الذي يحمل فيه امليت نعشاً

: ونعشت اإلنسان أنعشه نعشاً، إذا تداركته من هلَكَة، فأنا ناعش وهو منعوش، وال تلتفت اىل قول العامة

  .النجوم املعروفة شبهت حبملة النعش يف تربيعها: وبنات نعٍش. مل يقله أحدأنعشه، فإنه 

  و - ع- ش

  : قال الشاعر. ضرب من النبت، وهو شجر البان: الشوع

w  بأكنافها الشُّوع والِغريفُ
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رأة شوعاُء، انتشار شعر الرأس وتفرقه حىت كأنه شوك؛ رجل أشوع وام: والشوع. نبت أيضاً: والِغريف
عوي الرجل أشمو. وبه سشواً، إذا قصدته بليل، مث صار كل : والعشاىل ضوئك أعشو ع مصدر عشوت

  : قال الشاعر. قاصٍد شيئاً عاشياً

  تِجد خير ناٍر عندها خير موِقِد  تأِته تعشو الى ضوء ناِره متى

تين عشوةً، أي أمراً ملتبساً، وقد قيل ِعشوة وعشوة، وأوطأ. أي مىت تأِته عاشياً اىل ناره، وليس جبواب
. ضرب من النخل: والعشوان. وركب فالنٌ العشواء، إذا خبط أمره على غري معرفة. وليس بشيء

مصدر عِشي الرجلُ يعشى عشى، ورجل أعشى وامرأة عشواُء ورجالن أعشيان : والعشا، مقصور
وهو الذي ال يبصر :  ورجال عشو وأعشون، وكذلك يف الدواب؛ وهو على معنينيوامرأتان عشواوان

  : بالليل ويبصر بالنهار، وهو الذي ساء بصره من غري عمى، كما قال األعشى

 المنون ودهر خابٌل خَِبُل ريب  أأن رأت رجالً أعشى أضر به

وال الشمس اىل الصباح، وعند العامة من لَدن غروب ظالم الليل، ويقال إن الِعشاء من لَدن ز: والِعشاء
  : هو طلوع الفجر، وحيتجون بقول الشاعر: الشمس اىل أن تولّي صدر الليل، وبعض يقول

  ِعشاء بعدما انتصف النهار  غَدوةً سحراً بلَيٍل غَدونا

    

عش إبلَك وال : "وقول العرب. آخر النهار: والعشي. عشينا اإلبلَ وتعشت، إذا رعيتها الليل كلَّه: وتقول
ةً وال تطلب أفضل منه فلعلك ال جتد أفضل منه فتكونَ قد : ، يقول"تغترها عشيإبلك هاهنا، أي ارع عش

: والِعشاءان. اليت ترعى ليالً: والعواشي من اإلبل. وأما العشاء فهو األكل يف وقت العشي. غررت مبا لك

متوق. ةاملغرب والعواء من النشا ترفع رأسها فال تعاهد موضع : والعاليت ال تبصر ما أمامها وذلك أل
  : قال زهري. أخفافها

من تُِصب شْواءطَ عنايا خَبِم تِمتْه  رأيت المرهر فيولم تُخطئ يعم 

  : قال الشاعر. أصل بناء الوشيعة، وهي كُبةُ غَزٍل: والوشع

 اليماني برده بالوشائِع كنَسج  معِصفاٍت نسجنَهبه ملعب من 

قال أبو . ماء معروف: والوشيع. بل الوشيع رقْم الثوب بعلَم أو حنوه؛ وشعت الثوب توشيعاً: ويقال
  : عبيدة يف قول عنترة

 تَنِْفر من ِحياض الديلَِم زوراء  شِربتْ بماء الدحرضين فأصبحتْ

رحشيع، ماءان معروفان، فقالإمنا هو دني: ض ووضرحالد.  w
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  ه - ع- ش

  .أُمهلت

  ي - ع- ش

شبل األسد، وقد مست العرب شيع اهللا، : والشيع. شيعت الرجلَ تشييعاً؛ ورجل مشيع، إذا كان شجاعاً
  : قال الشاعر. الِفرق من الناس: والشيع. كما مست تيم اهللا وما أشبهه

  ِشيعبأرٍض أهلُها 

آتيك غداً أو شيعه، أي : ويقال. وشايعت الرجلَ على األمر مشايعةً وِشياعاً، إذا ماألته عليه. أي ِفرق
وشيعت الرجلَ على األمر تشييعاً، إذا أعنته . وشيع الراعي إبلَه، إذا صاح فيها، واالسم الشياع. بعده
وشاع اخلرب يشيع شيوعاً وشيعاناً، وكل . ، واجلمع أشياعوفالن من ِشيعة فالن، أي ممن يرى رأيه. عليه

أيضاً، كما قالوا. ذائٍع شائع شاع أي غري مقسوم، وسهم ،شائع سائر الشيء : ويل يف هذه الدار سهم
  : وأنشد. وساره

  وهي أدماء سارها

وبنو . اش يعيش عيشاً فهو عائشمصدر ع: والعيش. قُفّة جتعل فيها املرأ قطنها وحنو ذلك: واِملشيعة
الطعام؛ لغة ميانية، يقولون هلم العيش، أي : والعيش أيضاً. اسم: وعائشة. بطن من العرب: عائش
املكتسب؛ فالن يسعى يف معيشته، أي فيما يعيشه؛ واألصل فيها معِيشة، مفِْعلَة، : واملَعيشة. الطعام

وقد مست العرب عياشاً وعائشاً، وهم . لياء، واجلمع معايشطُرحت كسرة الياء على العني وسكّنت ا
  .قبيلة

  باب الشين والغين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف - غ- ش

  : قال النابغة. هو اِخللْب: وجع يصيب شغاف القلب، وهو وعاؤه؛ وقال قوم: الشغاف

  ولوج الشَّغاف تبتغيه األصابع  حاَل هم دون ذلك داخٌل وقد

  : قال الشعر. اتساع الشيء وانتشاره؛ انفشغ انفشاغاً وتفشغ تفشغاً، إذا اتسع وانتشر: والفَشغ
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  وسم له مثُل جحر اللُّجم  غُرةٌ فشَغَتْ وجهه له

 وقال النجاشي ألصحاب. خرق الدبر: دويبة حتتفر يف األرض حىت تغمض فيها؛ والسم هاهنا: اللُّجم

  .هل تفشغَ فيكم الولَد، أي اتسع وكثر: النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم

  ق - غ- ش

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - غ- ش

أشغلته فهو : الشغل والشغل لغتان؛ شغلْت الرجلَ أشغله شغالً وشغالً فهو مشغول وأنا شاغل، وال يقال
: واملَشغلَة. ومجع شغل أشغال. ِشعر شاعر وموت مائت:  كما يقولونشغلٌ شاغلٌ،: ويقولون. مشتغل

  .الشيء يشغلك

  م - غ- ش

غَِمش الرجلُ يغمش غَمشاً، إذا أظلم بصره من جوع أو عطش، فكأن العمش سوء البصر وكأن الغمش 
: ويف كالم بعضهم.  غَشماًاعتسافك الشيَء؛ غَشم السلطان الرعيةَ يغِشمهم: والغشم. عارض مث يذهب

مشغت ِعرض : واملَشغ من قوهلم. وقد مست العرب غامشاً وغُشيماً. أسد حطوم خري من سلطان غَشوم
  : قال الراجز. الرجل ومشغته، إذا عبته وطعنت فيه

  إني على نَسِغ الرجال النُّسِغ

  أبدو وِعرضي ليس بالممشَِّغ

وسألت امرأة منهن عنها : قال أبو بكر. ن آالت النساء يغزل ا ويستعان ا على الغزلآلة م: واملَشغة
  .ِطني يجمع ويغرز فيه شوك ويترك حىت جيف مث يضرب عليه الكَتان حىت يتسرح: فقالت

    

  ن - غ- ش

كورت الشيَء، : ة من قوهلماحلال، وهي اليت تسميها العامة الكارة؛ وميكن أن تكون الكارة عربي: الشغنة
تغشن املاُء، إذا ركبه البعر وما أشبه ذلك يف الغدير : والغشن، يقال. إذا لففته ومجعته، فكأن أصلها كَورة

w  .دخول الشيء بعضه يف بعض حنو تداخل الدبا وما أشبهه: والتنغش. وحنوه
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1008   

  و - غ- ش

وقد سميت . إذا كانت أسنانه العليا تقع قدام السفلىرجل أشغى وامرأة شغواء، : الشغو من قوهلم
  .العقاب شغواء ألن مقدم منِسرها األعلى مطْبق على اآلخر

  ه - غ- ش

  .أُمهلت

  ي - غ- ش

وغِشيت الشيَء، إذا باشرته، ومنه اشتقاق . مصدر غُِشي عليه غَشياً وغَشياناً وهو مغشي عليه: الغشى
  .موضع: وغُشي.  وفرس أغْشى، إذا غَِشيت غُرته وجهه حىت تتسع فيه.ِغشيان املرأة

  باب الشين والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق -ف- ش

ال يقال إال : شفَقْت وأشفقت، إذا حاذرت، مبعىن واحد؛ زعم ذلك قوم وأنكر جلُّ أهل اللغة ذلك وقالوا
الشفيق بسوء ظن : "ومن أمثاهلم.  جاء على فَعيل يف معىن مفِْعلأشفقت فأنا مشِفق وشفيق، وهو أحد ما

فأما قول الشاعر". مولَع :  

كما شَفَقَتْ على الزاد العياُل  فإني ذو محافظٍة َأِبي  

توضن فَق. فذاك يف معىن خبلتأة اليت يف السماء عند غروب الشمس، وهي احلُمرة: والشدوظيب . الن
: والفَشق. وفَشقْت الشيء أفِشقه فَشقاً، إذا كسرته. ذلك التيس، وهو تباعد طريف قرنيهأفْشق وك

قَِشف يقشف : والقَشف من قوهلم. وفَقَشت البيضةَ، إذا فضختها وكسرا بيدك، أفِقشها فَقْشاً. النشاط
  . أو مجعتهوقَفَشت الشيَء أقِفشه، إذا أخذته. قَشفاً، إذا تغير من تلويح الشمس

  ك -ف- ش

ورجل أكْشف، إذا احنسر مقدم رأسه من الشعر، . كَشفْت الشيَء أكِشفه كَشفاً، إذا أظهرته وأبديته
ورجل أكْشف أيضاً للذي ال ترس معه، واجلمع كُشف وكُشف، . واجلمع كُشف وكُشف فيهما مجيعاً
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أن يحمل على الناقة يف كل سنة، كذلك هو عند بعض : والِكشاف. مثل رسل ورسل وكُتب وكُتب
وكشفت فالناً عن كذا وكذا، إذا أكرهته . العرب، وعند بعض أن تبقى سنتني أو ثالثاً ال يحمل عليها

  .وناقة كَشوف، إذا نتجت ِكشافاً. على إظهاره

  ل -ف- ش

اق الفَيشلَة فمن سيالن الشيء؛ تفشلَ فأما اشتق. احلَرية عند فزع أو حرب؛ فِشلَ يفشل فَشالً: الفَشل
  .املاُء، إذا سال من حجر أو من إناء

  م -ف- ش

  .أُمهلت

  ن -ف- ش

. شِفن الرجلُ يشفَن شفَناً وشفَن يشِفن، إذا نظر مبؤِخر عينه، ورجل شفون وشافن، إذا فعل ذلك

لِّق يف أعلى األذن، واجلمع شنوف، فأما قول ما ع: والشنف. البغض؛ شِنفْت له أشنف شنفاً: والشنف
. وكل ما علِّق يف أعلى األذن فهو يسمى شنفاً، وما علِّق يف أسفلها فهو قُرط. العامة شنف فخطأ

نشفْت املاَء أنِشفه نشفاً، إذا أخذته من غدير أو أرض خبرقة وما أشبهها، وذلك املاء : والنشف من قوهلم
نفْش القطِن وغِريه إذا شعثته بأصابعك : والنفْش. والنشفَة، واجلمع ِنشف، وهي حجارة ِرخوة. ةالنشاف

  : قال الراجز. حىت ينتشر

طَلُهقَس ِطربسم جاجثار ع  

تنْفُشُ منه الخيُل ما ال تَغِْزلُه  

ون النفْش إال بالليل، وأنفشها راعيها، وال ونفَشِت الغنم يف الزرع، إذا رعته ليالً، وال يك. يصف غباراً
العاشيةُ تهيج : "عشت تعشو عشواً، وهو أصل قوهلم يف املثل: يقال ذلك إال للغنم، فأما اإلبل فيقال

  .نفَشت: اليت تأىب العشاء؛ وال يقال لإلبل: ، اآلبية"اآلبية

  و -ف- ش

  : قال عنترة. املَجلو: ذا جلوته؛ والدينار املَشوفمصدر شفْت الشيَء أشوفه شوفاً، إ: الشوف

w  ركَد الهواجر بالمشوف المعلَِم  شربتُ من المدامة بعدما ولقد
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  .وتشوفت اىل خرب، إذا تطلّعت عليه. تشوفِت املرأةُ، إذا تزينت: ومنه قيل. يعين الدينار

  ه -ف- ش

  . شاء اهللاسم ناقص، وستراها مع نظائرها إن: الشفة

  ي -ف- ش

    

. فاشها من الفَيشة مأخوذ، وهي الغرمول: فاش احلمار األتانَ يفيشها فَيشاً، إذا عالها؛ وقال يونس

. قَيل من مقاول ِحمري: وذو فائش. الذي تسميه العامة الطَّرمذَة، ورجل مفاِيش وفَياش: والِفياش

  .الفخر: والِفياش

  باب الشين والقاف

  ا بعدهما من الحروف مع م

  ك - ق- ش

  .أُمهلت

  ل - ق- ش

  .الضرب بسوط أو غريه؛ شلَقْته أشِلقه شلْقاً: الشلْق

  م - ق- ش

قمشك : والقَمش. مصدر شِمق يشمق شمقاً، وهو الولوع بشيء؛ ورمبا سمي النشاط شمقاً: الشمق
مصدر قَشمت اخلُوص أقِشمه : والقَشم. يُء متاِعهالشيَء ومجعك إياه، ومنه اشتقاق قُماش البيت، أي رد

. ما نفض منها من باقي خبز وغريه: وقُشام املائدة. قَشماً، إذا شققته لتسفَّه، وكل ما شق منه فهو قُشام

 ومشقْت. مشقُك باليد يف عجلة يف قرطاس أو غريه، وهو مدك اخلطَّ بالقلم: واملَشق. وأحسبها مولَّدة

ضرب من النخل : والشقْم. الوتر أمشقه مشقاً ومشقته متشيقاً، إذا مددته مث مسحته ليستوي ويلني فتلُه
  .يقال إنه البرشوم؛ هكذا قال عبد الرمحن عن عمه

wوشنقت الناقةَ، إذا . ن شنقت الِقربة، إذ أوكيتها مث ربطت طرف ِوكائها بيدك أو بوتد اىل جدار-ق- ش
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ما بني : والشنق. وكل شيء علّقته فقد شنقته. سها بِزمامها حىت يقارب قفاها قادمةَ الرحلجذبت رأ
، أي ال يوخذ يف "ال ِشناق وال ِخالطَ: "ومنه احلديث. الفريضتني يف اإلبل خاصة مثل األوقاص يف البقر

ق فريضة حىت تتميات. الشنوأشناق الد :ة، مثل الشيجاع وقطع اليد وقطع األذن وحنو ما كان دون الد
  : وقال الشاعر. ذلك

ميات به قَرلَّقُ أشناقُ الدال  تُعمت فوقه حإذا الِمئون ُأِمر  

قال . نِشقْت الشيَء أنشقه نشقاً ونشقاً، إذا ِمشمته: والنشق من قوهلم. بطن من العرب: وبنو شنوق
  : الراجز

 رقْكأنه مستنِشقٌ من الشَّ

  حراً من الخردِل مكروه النّشَقْ

ونقَشت عن . نقشك الشيَء بلونني أو ألوان كائناً ما كان: والنقْش. كل ما استنشقته: والنشوق
وأصل النقش استقصاؤك . الشوكة، إذا كشفت عنها اللحم واجللد حىت تستخرجها باِملنقاش وهو اِملنتاخ

  .، أي من استقصي عليه"من نوِقش احلساب عذِّب: "يثومنه احلد. الكشف عن الشيء

  و - ق- ش

رجل قُوش، وهو القليل اللحم من : والقُوش. الشقْوة من الشقاء، والشقاء يمد ويقصر، لغتان فصيحتان
  : قال الراجز. الرجال الضئيل اجلسم؛ ذكر أبو حامت أنه فارسي معرب، إمنا هو كُوجك، أي صغري

 ضعيفَ حيلة النّطيِش غَثّاً

  في جسِم شَخِْت المنكبين قُوِش

طويل، وليس : ورجل أشوق. معروف؛ شاقين الشيُء يشوقين شوقاً، فأنا مشوق والشيء شائق: والشوق
 من شبيه بالربعة: والقَشوة. مصدر قَشوت الشيَء أقشوه قَشواً، إذا قشرته، فهو مقْشو: والقَشو. بثَبت

وشقْت اللحم أِشقُه : والوشق من قوهلم. خوص جتعل فيها املرأة ِطيبها ودهنها، واجلمع ِقشاء، ممدود
كانت تأكل القديد وتوشق : "ويف احلديث. وشقاً، إذا شرحته ويبسته يف الشمس، وهي الوشيقة

وجدت : والوقْش من قوهلم. ، إذا شققتهاسم كلب من هذا اشتقاقه من وشقْت اللحم: وواِشق". الوشيقةَ
وقد . حي من العرب: وبنو أُقَيش. تصغري وقْش: وأُقَيش. يف بطين وقْشاً، وهي حركة من ريح أو غريها

  .مست العرب وقْشاً ووقَشاً ووقَيشاً وأُقَيشاً

w  ه - ق- ش
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يف الصدر؛ شِهق يشهق وشهق يشِهق شهيقاً تردد البكاء : والشهاق والشهيق. املسافة البعيدة: الشقّة
الِقردة الصغرية؛ : والِقشة. عاٍل مرتفع، وكل ما رفعته من بناء وغريه فهو شاهق: وجبل شاهق. وشهاقاً

  .وال يقال للذكر ِقش، إمنا يسمى الرباح

  ي - ق- ش

  : لشاعرقال ا. الشق الضيق يف رأس اجلبل، وهو أضيق من الشقْب: الشيق

  شَغواء توِطن بين الشِّيق والنِّيِق

  .الشق الضيق بني صخرتني: أعلى اجلبل؛ والشيق: النيق

  باب الشين والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل - ك- ش

    

ويف . اِملثل والشبه، بفتح الشني؛ هذا شكْل هذا، أي مثله؛ وهذا من شكعل هذا، أي من جنسه: الشكْل
الدلّ؛ امرأة ذات : والشكْل، بكسر الشني. ، أي من جنسه، واهللا أعلم"وآخر من شكِْله أزواج: "ترتيلال

. وشكَلْت الدابةَ أشكُله شكْالً، إذا شددت قوائمه بالشكال، ومجع ِشكال شكْل. ِشكْل وحسنة الشكْل

جليه من ِشق واحد، فإذا كان التحجيل خمالفاً ودابة به ِشكال، إذا كان حتجيلُه يف إحدى يديه وإحدى ر
وشكَلْت الكتاب أشكُله شكْالً، إذا قيدته بعالمات اإلعراب، واىل ِشكال الدابة . به ِشكال خماِلف: قيل

. وفالن يعمل على شاكلته، أي على طريقته وِجهته. وأشكلَ األمر يشِكل إشكاالً، إذا التبس. يرجع

وشكَلِت املرأةُ شعرها، إذا ضفَرت . ما عال على الطَّفطفة، واجلمع شضواكل: ريهاوشاكلة الدابة وغ
حمرة يسرية ختالط : والشكْلَة. خصلتني من مقدم رأسها عن ميني ومشال مث شكَلت ما سائر ذوائبها
فإذا ". ينه شكْلَةكانت يف ع: "بياض العني، وهي تستحسن، ويف صفة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم

وكل حمرة خالطت . ويسمى الدم أشكَلَ للحمرة والبياض املختلطني فيه. كثرت الشكْلَة فهي سجرة
  : قال أبو النجم الِعجلي. بياضاً فهي شكْلَة

  كشائِط الرب عليه األشْكَِل
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هل احلجاز ومن حوهلم يسمونه الضال، السدر اجلبلي، فأ: واألشكَل. أي كشائط الرب األشكِل عليه
  : قال الراجز. وأهل الرمل من بين سعد ومن جاورهم يسمونه األشكَل

  عوجاً كما اعوجت ِقياس األشْكَِل

: والشكْالء. بطن من العرب: وبنو شكَل. وهذا أمر ال يشاكلك، أي ال يشبهك. مجع قَوس: القياس

  . شكْالُء، أي حاجة؛ قاله أبو مالكما يل ِقبلَك: احلاجة؛ يقال

  م - ك- ش

  : قال الشاعر. العطاء؛ شكمين يشكُمين شكْماً: الشكْم

  جزَل العطاِء وعاِجَل الشُّكِْم  أبِلغْ قَتادةَ غير سائِلِه

شكيمة : والشكيمة. اسم رجل: وشكامة. حي من العرب: وبنو شكامة. غري سائله عين العطاَء: ويروى
وفالن شديد الشكيمة، . جام، وهي احلديدة املعترضة اليت يف يف الفرس اليت فيها الفأس، واجلمع شكائماللِّ

كَِمش : سريع يف أموره؛ يقال: ورجل كَمش. وقد مست العرب ِمشكَماً وشكَيماً. أي شديد النفس
وفرس كَميش، إذا كان . كَمشاً وانكمش انكماشاً، فهو كَميش وكَمش، إذا كان سريعاً يف حركاته

كَشم اهللا أنفَه، حنو اجلَدع؛ وضربه بالسيف : والكَشم من قوهلم. صغري اجلُردان، ورمبا قالوا كَمش أيضاً
  .كَشمت الِقثّاء واجلزر، إذا أكلته أكالً عنيفاً: ورمبا قالوا. فكَشمه، إذا قطع أطرافه

  ن - ك- ش

ونكَشت الركية أنكُشها نكْشاً، إذا أخرجت ما فيها من احلَمأة . يغيضهذا حبر ال ينكَش، أي ال : يقال
  .نقّاب يف األمور: ورجل ِمنكَش. والطني

  و - ك- ش

  : قال الراجز. ِسقاء صغري يعمل من مسك حمٍل صغري، واحلَمل الصغري يسمى الشكْو: الشكْوة والشكْو

هيا طلعتْ غُديإذا الثُّر  

هلراعي غنٍم شُكَي فِبع  
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وشكوت فالناً فأشكاين، أي أعتبين من . مصدر شكوته أشكوه شكْواً وِشكايةً: والشكْو. أي اشتر له
: وبنو شكْو. أشكاين فالنٌ أيضاً، إذا محلك على أن تشكوه، فكأنه عندهم من األضداد: شكواي؛ ويقال

  : قال الشاعر. ية واحدوالشكاة والشكا. بطن من العرب

  وتلك شَكاةٌ ظاهر عنك عارها  وعيرها الواشون أني أحبها

    

ِكيأيضاً. الذي يشتكي وجعاً أو غريه: والش ِكيإليه: والش ومشكو ِكيه فهو شإليه؛ شكوت املشكو .

ديد السالح وشاكي رجل ذو شوكة، أي ح: والشوكة من قوهلم. شوك النخل وغريه، معروف: والشوك
وبردة . داء حنو الطاعون: والشوكة. شاك السالح فخطأ: السالح وشائك السالح، فأما قول العامة

. موضع: وشوكان. هي اخلشنة املس ِجلدا: ال أدري ما هي؛ وقال أبو عبيدة: شوكاُء، قال األصمعي

. مسه، وشيك الرجلُ يشاك، إذا دخلت يف رجله شوكةوشوك ريش الفَرخ وشارب الغالم، إذا خشن 

رجل شِوك؛ لغة : ذو شوك، ورمبا قالوا: وشجر شِوك. وشوك ثدي اجلارية، إذا حتدد طرفُه وبدا حجمه
مصدر كاش الفحلُ طَروقته يكوشها : والكَوش. وشوك ناب البعري، إذا طلع. موضع: والشويكَة. ميانية

أكلُك الشيَء كما يؤكل اجلزر والِقثّاء وما أشبهه، مصدر كشوته أكشوه : والكَشو. إذا طرقهاكوشاً، 
الوشك والِوشك، ودفع األصمعي : السرعة، ويقال: والوشك. كَشواً، إذا عِضضته فانتزعته بفيك

 كذا وكذا، أي ما وأوِشك أن يكون. وناقة مواِشكة، أي سريعة العدو. وأمر وشيك، أي سريع. الِوشك
وقال أيضاً يف . ، أي ما أسرع هذه اإلهالةَ"ِوشكانَ ذي إهالةً: "ومثل من أمثاهلم. أسرع ما يكون

: ، كما يقولون"وشكانَ ذي إهالةً: "وشكانَ أن يكون وِوشكانَ أن يكون، ورمبا قالوا: ويقولون: اإلمالء

  ".سرعانَ ذي إهالةً"

  ه - ك- ش

  .لشيَء مشاكهةً وِشكاهاً، إذا شاهشاكَه الشيُء ا

  ي - ك- ش

ة، وهي شحمة صفراء تستطيل يف بطن الضبيا كُشى واحدويف سجع هلم. الكُش :  

وأنتَ لو ذُقْتَ الكُشَى باألكباد  

يمشي بالواد بلَما تركتَ الض  
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  : وقال آخر. يسعى، ويعدو: ويروى

  قُبحِت من سالفٍة ومن صدغْ

  ا كُشْيةُ ضب في صقُعكأنه

  : مجع هذا الراجز بني العني والغني لقرب خمرجها منها، فمما يشاكل هذا قولُ الراجز: قال ابن دريد

  إذا ركبتُ فاجعلوني وسطا

  إني كبير ال ُأطيق العنَّدا

  : وقال آخر. فجمع بني الطاء والدال

  هل تعرفُ الدار بذي أجراِذ

  ابنتَي معاِذدار لهنٍد و

  أزمان إذ نحن على أقياِظ

  : وقال آخر. فجمع بني الظاء والذال

  أال لها الويُل على مبيِن

  على مبيٍن جرِد القَصيِم

  .اسم بئر هاهنا: فجمع بني النون وامليم؛ مبني

  باب الشين والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م -ل- ش

وشملْت الشاةَ أِمشلها وأمشُلها، . ، إذا أحاط م، وأمر شامل والقوم مشمولونِمشلهم األمر يشملهم شمالً
ومشّلت النخلةُ، إذا كانت تنفُض محلَها . إذا جعلت هلا ِشماالً، وهو وعاء كالكيس يدخل فيه ضرعها

ا بقي فيها إال م: ما بقي يف النخلة من رطَبها، ويقال: والشملَة. فشددت حتت أعذاقها ِقطَع أكسية
  : قال الراجز. كساء يؤتزر به: والشملة. شماليل

  كالحبشي التفَّ أو تسبجا

  في شَملٍَة أو ذتَ ِزفٍّ عوهجا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1016   

ج: ذات ِزفهمال. الطويلة: نعامة؛ والعول : معروفة؛ يقال: والريح الشل وشأْممأل وشممشال وش
واخلمر . خالف اليمني، واجلمع أمشُل: واليد الشمال.  واحد، لغة معروفةوشامل بال مهز، مجيعاً يف معىن

يريدون أن هلا عصفَة كعصفَة الشمال، وقال آخرون إا : الشمول اختلفوا يف تفسريها فقال األصمعي
وقد . ماللوانشمل الرجل انشماالً، إذا أسرع، وكذلك مشْلَلَ مشللةً، ومنه اشتقاق ناقة ِش. تشمل العقلَ

السيف : واِملشمل. السريع مثل الشمالل أيضاً: والشمليل أيضاً. مست العرب مشّاالً وشميالً وشامالً
مجع اهللا شملَه، إذا : ويقال. ِملحفة يشتمل به: واِملشمل أيضاً واِملشمال. الصغري يشتمل عليه الرجل بثيابه
ملَشت الشيَء أملُشه ملْشاً، إذا فتشته بيدك كأنك : لْش من قوهلمواملَ. دعى له بتألّف أموره واستوائها

  .تطلب فيه شيئاً

  ن -ل- ش

نشلْت اللحم أنِشله وأنشله نشالً، إذا أخذت بيدك عضواً فانتشلت ما عليه من اللحم بفيك، وهو 
  : قال الشاعر. النشيل

  نَشيُلوباكرني صبوح أو   ولو أني أشاء نَِعمتُ باالً

    

ورجل ناِشل العضدين، إذا قلّ حلمهما، وكذلك . حديدة يخرج ا النشيل من الِقدر: واِملنشل واِملنشال
  .فرس من خيل العرب معروف: وِمنشال. الفَِخذان؛ وناِشل يف معىن منشول، كأنه فاِعل يف معىن فاعل

  و -ل- ش

وبنو فالن أشالٌء يف بين فالن، أي . ِباله، واجلمع أشالءِشلْو اإلنسان وغريه، وهو جسده بعد : الشلْو
اللوايت تشول بأذناا، أي : والشول. اليت قد ارتفعت ألبانها، الواحدة شائل: والشول من اإلبل. بقايا يهم

  : قال الراجز. ترفعها إذا لِقحت، الواحدة شائلة

  كأن في أذنابهن الشُّوِل

  قَرون اإليِلمن عبِس الصيِف 

والشوالن مصدر أيضاً، وشال . وزعم قوم أن شواالً سمي ذا االسم ألنه وافق وقتاً تشول فيه اإلبل
  : قال الشاعر. الشيُء، إذا ارتفع وانتصب، وأشلته أنا إشالة

 كالخشب الشائِل أرجلُهم  حتى تركناهم لدى معرٍك
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  : وقال اآلخر

  رجحوا وشاَل أبوك في الميزاِن   في ميزانهموضعتَ أباك وإذا

ذَنبها : وشولَة العقرب. وتشاولَ القوم بالسالح، إذا شهروه والتقوا به. جنم من منازل القمر: والشولَة
السريع اخلفيف يف كل ما أخذ فيه، وهو : والشِول من الرجال. الذي تشول به، وتشمى العقرب الشوالة

  :  األعشىمعىن قول

 شاٍو ِمشَلٌّ شَلوٌل شُلْشٌُل شَِوُل  وقد غدوتُ الى الحانوت يتبعني

  : قال الشاعر. املاء القليل يبقى يف الِقربة أو املَزادة، واجلمع أشوال: والشول

  حِدرتْ وصب سقاتُها أشوالَها  إذا لَمع المشير بثوبه حتى

: والوشل. املاء القليل يترقرق على وجه األرض، واجلمع أوشال: والوشل. نموضعا: والشويلَة والشويالء

مواضع تقرب من اليمامة ال أدري ما صحتها؛ فأما املَغاسل : واملَواشل أيضاً. موضع معروف ذا االسم
  .فمواضع هناك معروفة قد جاءت يف الشعر الفصيح

  ه -ل- ش

وبنو عبد . يف احلَدقَة، وهو أحسن منه؛ رجل أشهلُ وامرأة شهالُءأقل من الزرق : الشهل والشهلَة
صنم؛ ومل يذكره يف كتاب األصنام، وأحسبه : واألشهل: وقال ابن الكليب. حي من األنصار: األشهل

وما . هلكَهل ش: وامرأة كَهلَة شهلَة، ال يكادون يفرقون بينهما، وال يقال ذلك يف الرجل، ال يقال. ومهاً
  : وأنشد أبو عبيد عن أيب اخلطّاب األخفش للراجز. قضيت من هذا األمر شهالئي، أي حاجيت

  لم أقِض حتى ارتحلتْ شَهالئي

  من العروب الطَّفْلَة الغَيداِء

  : قال الراجز. مراجعة الكالم؛ شاهلته مشاهلةً: واملشاهلة

لَهقد كان فيما بيننا مشاه  

   وهي تمشي البادلَهثم تولّت

وأيام العجوز تسمى . ِمشية حترك فيها بآدهلا، أي حلم صدرها، وهي ِمشية الِقصار من النساء: والبأدلة
  .شهلَة

  ي -ل- ش
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  .أُمهلت

  باب الشين والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن - م- ش

ونشم اللحم . ب من الشجر تتخذ منه الِقسيضر: والنشم. مشنته بالسوط أمشنه مشناً، إذا ضربته فسقط
ونشم القوم يف األمر، إذا خاضوا فيه، تنشيماً، وال يكون إال يف . تنشيماً، إذا ابتدأت فيه رائحةٌ خبيثة

يف قتل عثمان: "ويف احلديث. الشر م الناسش". فلما نشمقع تقع يف اجللد والوجه ختالف لونه؛ : والنب
ينم ِمشش نمقر، الذكر أنورمبا كانت يف اخليل أيضاً، وأكثر ما يكون يف الش ،شمشاً، ووجه أنمش ن

  .واألنثى نمشاُء

  و - م- ش

وأخذ على شومى يديه، . بطن من العرب: وبنو شويم. شوم: الشؤم مهموز، ورمبا خفِّفت اهلمزة فقيل
  : ال الشاعرق. سودها: وشوم اإلبل. إذا أخذ على يساره

  بناتُ المخاض شُومها وِحضارها  يشترى إال بربٍح ِسباؤها فال

شرب مشواً : الدواء املُسِهل؛ يقال: واملَشو واملَشو. الِبيض ال واحد هلا من لفظها، مثل اِهلجان: اِحلضار
  : ل الراجزقا. دواء املَشِي خطأ، إمنا هو املَشو واملَشو: وقول العامة. ومشواً

  شربتُ مشْواً طَعمه كالشَّرِي

    

شيء كانت تعمله النساء يف اجلاهلية، يغرزن أيديهن باإلبر مث حيشوا : والوشم. ورق احلنظل: الشري
أن يكفأ إناء على سراج مث يؤخذ ذلك الدخان فيحشى به التقريح؛ وشمت : بالنيل أو النؤور؛ والنؤور

ِشمماً وهي وامشةتشم". لُعنت الوامشةُ واملستومشةُ: "ويف احلديث.  وشوم أيضاً. موضع بنجد: والوشوالو :

  .مواضع

  ه - م- ش
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القُنفُذ العظيم الذي يسمى : والشيهم. رجل شهم بين الشهامة والشهومة، إذا كان حاداً ذكياً ماضياً
  : قال الشاعر. الدلْدل

  لَتَرتَِحلَن منّي على ظهر شَيهِم  باب العداوة بينناجد أس لئن

. هشمك الشيَء وكسرك إياه؛ هشمته أهِشمه هشماً: واهلَشم. وشهمت الرجلَ أشهمه شهماً، إذا أفزعته

كرمته هشمت الرجلَ رهشيماً، إذا أ: ويقولون. وقد مست العرب هامشاً وهشيماً وِهشاماً ومهشماً
. اسم موضع: وهيشمان. ما أتت عليه األحوال وبلي: وهشيم الشجر. وعظّمته؛ هذا عن أيب زيد

همش القوم وامشوا، إذا حتركوا ودخل بعضهم يف بعض؛ وكذلك همش اجلراد، : واهلَمش من قوهلم
  .إذا حترك ليثور

  ي - م- ش

وِشمت السيف أشيمه شيماً، إذا أغمدته؛ . ي النواحي يلمعِشمت الربق أشيمه شيماً، إذا نظرت من أ
  : قال الشاعر. ِشمته، إذا سللته، واألول أعرف: وقال قوم

  ويرمي إذا أدبرتُ عنه بأسهِم  ما رآني مقِْبالً شام نَبلَه إذا

ميم. له شامة، وامرأة شيماُء: ورجل أشيما. قبيلة من العرب: وبنو أشياسم من هذا اشتقاقه: نوش .

مصدر ِمشت الشيَء أميشه ميشاً، إذا : واملَيش. ِشيم: ومجع أشيم. خليقته، واجلمع ِشيم: وِشيمة الرجل
  : قال رؤبة. خلطته مثل الوبر بالصوف إذا خلطتهما مث ضربتهما باِملطرقة

  عاذَل قد ُأولعِت بالتّرقيِش

  إلي ِسراً فاطْرقي وِميشي

  .مصدر مشى ميشي مشياً: واملَشي

  باب الشين والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و - ن- ش

. شنوة وشنوي، إذا خفّف اهلمز، وكالمها فصيح: اسم رجل، ينسب إليه شنئي؛ وقالوا: شنوءة، مهموز

  : قال الشاعر

w  هابأرٍض فَضاٍء طاب منه صعيد  نزل اَألسدي أسد شَنوءة إذا
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وأنى هلم : "وقد قُرئ. مصدر نشت الشيَء أنوشه نوشاً، إذا طلبته؛ ونأشته أنأشه نأشاً، إذا ناولته: والنوش
قال الشاعر. ، بغري مهز، وهو التناول"التناوش :  

  وانتاشَ عاِنيه من أهل ذي قاِر  كان واِفد أقواٍم وجائبهم قد

  .فمهموز، وكذلك النشء، وله مواضع تراه فيها إن شاء اهللافهذا غري مهموز؛ فأما الشنء 

  ه - ن- ش

النهش : أخذُ اللحم بالفم، والنهس والنهش عند األصمعي سواء، وخالفه أبو زيد وغريه فقالوا: النهش
  .مبقدم الفم كنهش احلية

  ي - ن- ش

  . واملفعول مشنيِضد الزين؛ شانه يشينه شيناً، فهو شائن،: الشين

  باب الشين والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و- ش

: يقال: وقال بعض أهل اللغة. قبيحة، واجلمع شوه: قبيح، وامرأة شوهاء: رجل أشوه: الشوه من قوهلم

  : واسعة األشداق، وأنشدوا: فرس شوهاُء

 كيميِضلُّ فيه الشَّ مستجافٌ  فهي شَوهاء كالجوالق فُوها

القوم اتمعون يف : واهلَوش. كثري الشهوات: ورجل شهوانُ. شهيت الشيَء واشتهيته: والشهوة من قوهلم
وجاءوا باهلَوش والبوش، إذا جاءوا باجلمع الكثري، . حرب أو صخب؛ وهم متهاوشون، أي خمتلطون

، "ن أصاب ماالً من تهاوٍش أذهبه اهللا يف اِبرم: "ويف احلديث. وبذلك سمي ما ينتهب يف الغارة هواشاً
  .نهاِوش، بالنون، وهو خطأ: أي يف هالك؛ وأصحاب احلديث يقولون

  ي -و- ش

ويمثقَّل الياء. مجع الشاء: الش ،قال الشاعر. صاحب شاٍء: ورجل شاوي :  

  إذا ما غدا يغدو بقوٍس وأسهِم  بشاوي عليه دمامةٌ ولستُ
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  : اجزوقال الر

فيها شاتُه ال ينفع الشاوي  

 حماراه وال عالتُه وال

  : قال الراجز. شاوي اللحم؛ شوى يشوي فهو شاٍو كما ترى: والشاوي، خمفَّف

 مخّةُ ساٍق بين كفَّي ناقي

  أعجلَها الشاوي عن اإلحراِق

    

  : عرقال الشا. األطراف، اليدان والرجالن وجلدة الرأس شواة: والشوى

  ويشِْرق بين اللِّيِت منها الى الصقِل  هي قامت تقشعر شَواتُها إذا

. ما ناس عليه القُرط: الكَشح؛ والليت: ويشرق بني اللِّيت منها اىل الصقْل، الصقْل: قال أبو بكر يف قوله

  : وأنشد

 طوحهلٍَك في نَفْنٍَف يت على  ترى قُرطَها في واضح اللِّيت مشِْرقاً

كل أمٍر شوى ما سلمت من كذا وكذا، أي : ويقال. ورميت الصيد فأشويته، إذا أصبت شواه ومل تقتله
  : قال الشاعر. سهل هين

  أقول شَوى ما لم يِصبن صميمي  إذا األيام أحدثن نكبةً وكنتُ

لني ال الرأس، وعبالة الرأس يف وإذا وصفت الفرس بعبل الشوى فإمنا يراد به ِغلَظ عصب اليدين والرج
  : قال الشاعر. رديء املال ورذاله: والشوى. اخليل هجنة

 الى خيراتها باألصابِع أشرنا  أكلنا الشَّوى حتى إذا لم نِجد شَوى

  : قال الشعر. بقية قوم هلكوا، واجلمع شوايا: والشوية

  تِعٍل وحافيوعوفٌ شَر من  شَر الشَّوايا من ثموٍد فهم

ووشيت بالرجل أشي . الثياب املعروفة؛ وشيت الثوب ووشيته، إذا رقمته فهو موشي وموشى: والوشي
ونهي عن التوشية، وهو أن حيرك . به وشياً، إذا محلْت به فأنا واٍش؛ ومعىن حملت به، أي سعيت به

  .الرجل ذكره

  باب الشين والهاء

w   من الحروف وما بعدهما
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  ي -ه- ش

  .هاش يف القوم يهيش هيشاً، إذا أفسد وعاث: واهلَيش من قوهلم. الشية، ِشية الفرس

  .انقضى حرف الشني واحلمد هللا رب العاملني وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله الطاهرين

  حرف الصاد

  في الثالثي الصحيح وما تشعب منه 

  باب الصاد والضاد

  .لتا مع سائر احلروفأُمه

  باب الصاد والطاء

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب الصاد والظاء

والصاد قد يدخل على السني كثرياً وقد أتينا يف باب السني على مجلة منها وهي . أُمهلتا مع سائر احلروف
  .يف ما بعد مهملة

  باب الصاد والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  غ - ع-ص

  .أُمهلت

  ف - ع-ص

مثر : والعفْص. شراب يتخذ من العسل: والصعف أيضاً. طائر صغري، زعموا: الصعف، واجلمع ِصعاف
عصف الزرِع وغِريه، وهو : والعصف. وطعام عِفص، إذا كان بِشعاً يعسر ابتالعه. معروف يدبغ به

  : قال الشاعر. الورق الذي يتفتح عن الثمرة والسنبلة، وهي العصيفة

w  حدورها من أتي الماِء مطموم  يسقي مذانب قد مالت عصيفتُها
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جذورها، مجع جذر، : حدورها، أي ما احندر منها؛ وروى قوم: هكذا رواه األصمعي. مالت: ويروى
. فَصعت الشيَء أفصعه فَصعاً، إذا دلكته بإصبعك ليلني فينفتح عما فيه: والفَصع من قوهلم. وهو األصل

  .غُلْفة الصيب إذا اتسعت حىت خترج حشفَته يف بعض اللغات: فُصعةوال

  ق - ع-ص

وخر : "ومنه قوله جلّ ثناؤه. أن يسمع اإلنسان صوت اهلَدة الشديدة فيصعق لذلك ويذهب عقله: الصعق
ضربة على رأسه فأمته، أحد فرسام سمي الصِعق ألن بين متيم ضربوه : والصِعق الِكاليب". موسى صِعقاً

  : فكان إذا مسع الصوت الشديد صِعق فذهب عقله، فلذلك قال دجاجة بن ِعتر

 الغراِم الى الغراِم كمزداد  من ِهجاء بني تميٍم وإنك

 صقْراً وأشْرد من نعاِم رأت  تركوك أسلَح من حبارى وهم

 عظاِمأم الدماغ من ال بدت  وهم ضربوك ذات الرأس حتى

. إمنا اتخذ طعاماً فجاءت ريح فكفأت القدور فلعنها فأرسل اهللا صاعقة عليه: وقيس تدفع هذا وتقول

  : قال الراجز. صاقعة: والصاعقة من هذا اشتقاقها لشدة هدا، ورمبا قلبوه فقالوا

 بالهندية القواطِع يحكون

  تَشَقُّقَ البرِق عن الصواقِع

    

: والصقاع. صقَعه على رأسه صقْعةً شديدة: رب الشديد، وأكثر ما يكون على الرأس؛ يقالالض: والصقْع

بل الصقاع برقُع يلي : وقال قوم. خرقة جتعلها املرأة بني شعرها وِمقنعتها، وبذلك سمي البرقُع ِصقاعاً
وخطيب ِمصقَع، بالصاد والسني، . قاعاًوصقَع الديك يصقَع صقْعاً وص. رأس الفرس دون البرقُع األكرب

مصدر عقَصِت املرأةُ شعرها عقْصاً، إذا شدته يف قفاها ومل جتمعه مجعاً : والعقْص. زعموا، وبالصاد أكثر
وتيس أعقَص، إذا . وللمرأة عقيصتان، أي ذؤابتان معطوفتان يف قفاها، واجلمع ِعقاص وعقائص. شديداً

ورجل عِقص اليدين وأعقَص اليدين، إذا كان . قفاه، وكذلك الظيب؛ وعرت عقْصاُءانعطف قرناه مما يلي 
: والقَصع. خيوط تفتل من صوف وتصبغ بسواد تصل به املرأة شعرها؛ لغة ميانية: والعقْص. كَزاً خبيالً

وهي : "ويف احلديث. اوقَصعِت الناقةُ ِجبرا، إذا مألت ا فاه. قصعك الشيَء بني ظفريك حىت ينفضخ
الصحفَة، : والقَصعة. وقصع اجلرح بالدم، إذا شِرق به وامتأل منه. ، وتقْصع جائز أيضاً"تقَصع ِجبرا

  : قال الشاعر. واجلمع ِقصاع
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مرحجارتهم عليهم وي هم ُأنُفَ الِقصاِع  ِسرويأكل جار  

  : قال ذو الرمة. قصعِت اإلبلُ صارتها، إذا شربت حىت تروىوقَصع صارته، إذا سكّن عطَشه؛ و

  الى الغليل، ولم يقْصعنَه، نُغَب  إذا زلَجتْ من كل حنْجرٍة حتى

املوت السريع أو القتل الوِحي؛ قَعصته : والقَعص. وغالم مصوع وقصيع، إذا كان كادي الشباب
  .داء يصيب الغنم فتموت: والقُعاص. ، إذا مات موتاً وِحياًومات فالن قَعصاً. وأقعصته

  ك - ع-ص

عكَصت الشيَء أعِكصه عكْصاً، إذا رددته؛ وعكَصت الرجلَ عن حاجته عكْصاً، إذا : العكَص من قوهلم
لبت عيناً ألن هي مهزة قُ: قال أبو حامت. كَعصنا عند فالن ما شئنا وكَأَصنا، أي أكلنا: ويقال. رددته عنها

  : قال ذو الرمة. عني، يف معىن أني: بين متيم ومن يليهم حيققون اهلمزة حىت تصري عيناً، وذلك قوهلم

  ماء الصبابة من عينيك مسجوم  ترسمتَ من خرقاء منِْزلَةً أعن

. ، أي ختتبئ مرة وتطّلع أخرىجارية خبعة طُلَعة: خباؤنا؛ ويقولون: هذا ِخباعنا، يريدون: وتقول بنو متيم

  .مسعت كَِعيص الفأرة والفَرخ، إذا مسعت صوما: والكَعص من قوهلم

  ل - ع-ص

ظليم أصعلُ ونعامة صعالُء، وهو ِصغر الرأس ودقّة العنق؛ ودفع األصمعي هذا : الصعل والصعلة من قوهلم
ومل جيئ أصعلُ يف شعر : قال أبو بكر.  صعلَة أيضاًال يقال إال ظليم صعل ونعامة صعلَة وخنلة: وقال

اصعالِّت : ويقال. كأين حببشي أصعلَ أصلَم: فصيح إال أنه قد جاء يف حديث علي رضي اهللا تعاىل عنه
: عصلَع الرأس؛ صِلع يصلَع صلَعاً؛ واألصلَ: والصلَع. وقد مست العرب صعيالً. النخلةُ، إذا دق رأسها

  : قال الشاعر. ال نبت عليه: ؟ وجبل صليع"الصلْعان خري أم الفُرعان: "ويف احلديث. خالف األفْرع

  كأن زهاءها رأس صليع  كتيبٍة للقاء ُأخرى وزحفُ

. عِصلَ ناب البعري يعصل عصالً فهو أعصلُ، إذا اشتد فرأيت فيه كاالعوجاج: والعصل من قوهلم

صقال الشاعر. نبت تأكله اإلبل فتسلح عنه: لوالع :  

  كسالح النِّيب يأكلن العصْل  يخِْرج األكدر من أستاهكم

تلعص علينا : العسر؛ يقال: واللَّعص. داء يصيب اإلنسان يف بطنه: أصل بناء الِعلَّوص، والِعلَّوص: والعلَص
w  .يف األكل والشرب مجيعاً، زعموا؛ لَِعص يلعص لَعصاًالنهم : واللَّعص أيضاً. فالن، إذا تعسر
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  م - ع-ص

اليت : والبهمى الصمعاء. رجل أصمع، إذا كان الصق اُألذنني برأسه، واألنثى صمعاُء: الصمع من قوهلم
وكل . بلهي واهللا يف البهمى الصمعاء، يعين اإل: وتقول العرب. قد اجتمعت عصيفتها لتتفتح عن محلها

  : قال اهلذيل. منضم فهو متصمع

  سهماً فخر وريشُه متصمع  فأنفذَ من نَجوٍد عائٍط فرمى

    

حديد ذكي، : وقلب أصمع. والصومعة من هذا اشتقاقها النضمام طرفيها. أي منضم بالدم، يعين سهماً
عمي الرجل أصمص ذكره اخلليل فزعم أنه. وبه سمضرب من الطعام، وال أقف على حقيقتهوالع  .

وِعلٌ أعصم واألنثى عصماُء، إذا كان يف إحدى يديه بياض، وكذلك الفرس، واالسم : والعصم من قوهلم
، "عائشة يف النساء فضالً كالغراب األعصم يف الِغربان: "ويف احلديث. العصمة، والوعول أكثرها عصم

وهو أن تكون : وقال بعض أهل اللغة. هو أن يكون يف أحد جناحيه ريشة بيضاءوذلك قليلٌ ما يكون، و
واستعصم فالنٌ بفالن، إذا جلأ إليه واعتصم به؛ . إحدى رجليه بيضاء، وذلك مل يكن قطُّ وال يعرف

 وفالن ِعصمة من جلأ. ، أي استعصم باهللا، أي جلأ إليه"فاستعصم: "وكذلك فسر أبو عبيدة قوله تعاىل

عروته اليت يعلَّق ا أو : وِعصام الوعاء. واستعصم الوِعلُ بالصخرة واعتصم، إذا الذ ا من الرماة. إليه
. باقي أثره يف اليد، وكذلك عصيم القَِطران واِهلناء وما أشبهه: وعصيم اِحلناء. ِوكاؤه، وهو بالعروة أشبه

. بطني من بين يربوع: وبنو عاصم. عصوماً وِعصاماًوقد مست العرب عاصماً وعصيماً وعصيمة وم

واملَصع، متاصع القوم يف احلرب متاصعاً، إذا تعاجلوا، وهو اِملصاع واملماصعة؛ . ِوكاؤها: وِعصام الِقربة
: ويقال. مر الفرس ميصع ويقزع ويهزع، إذا مر مراً سهالً: ويقال. وكل معاجلة بيد أو سيف مماصعةٌ

مثر العوسج؛ : واملُصع. مصع الطائر بذنبه، إذا حركه: ويقال. اهللا وقبح أماً مصعت به، أي ألقتهقبحه 
. وجع يصيب اإلنسان يف عصبه من كثرة املشي: واملَعص. هو املُصع، الواحدة مصعة ومصعة: وقال قوم

كَذَب عليك العسلُ، أي : عص فقالوشكا عمرو بن معديكرب اىل عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه املَ
بطن من : وبنو معيص. ضرب من املَشي والعدو مثل عدو الذئب: عليك بالعسل؛ والعسل والعسالن

  .وأحسب أن يف العرب بطيناً يقال هلم بنو ماعص. قُريش

  ن - ع-ص
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خالف اخلَرقاء، وال : وامرأة صناع. وكلّ حاذٍق بعمل فهو صنع. رجل صنع، إذا كان حاذقاً مبا يعمله
وصنعت الشيَء . امرأة صنع، وقد جاء يف الشعر الفصيح، ومجع الصنع أصناع، ومجع الصناع صنع: يقال

. قد بلي وجرب: وسيف صنيع. وكل حمترف بيده صانع. ِحرفته: وصنعة الرجل. أصنعه صنعاً وصنعاً

نة واملَصعنةواملَصع أيضاً: عنحتفر فيه ِبركة يفحتبس فيها ماُء السماء، وهو الصخذ ويتاملوضع الذي ي .

  : قال الشاعر. وصنع اهللا صنعاً مجيالً

نِْعك صانعكص وما  صنعتَ فلم يصنع نَعفاهللا أص األقوام يصنع 

ثوب أبيض أو ِنطَع أبيض، وقالوا : صعوالن. موضع معروف، ينسب إليه صنعاوي وصنعاينّ: وصنعاء
: والنعص. خالص: وحسب ناصع. وأبيض ناصع بين النصاعة والنصوعة والنصوع. النطْع أيضاً والنطْع

وعمرو بن ناعصة السلمي، وناعصة اسم . التمايل، وبه سمي الرجل ناعصة، وبه سميت املرأة ناعصة
  .أُمه

  و - ع-ص

صعت الشيَء أصوعه صوعاً، إذا ثنيته : والصوع من قوهلم. طائر معروف، واجلمع صعو وِصعاء: الصعوة
وروي عن ابن الكليب عن أيب صاحل . ِمكيال معروف: والصواع. وصوع الطائر رأسه، إذا حركه. ولويته

قد استقصينا هذا يف كتاب و: إناء كان امللك يشرب فيه؛ قال أبو بكر: الصواع: عن ابن عباس قال
ركبت به العوصاَء؛ وأمر : أعوصت بالرجل: والعوص أصل اشتقاقه من العويص؛ يقال. لغات القرآن

طائر صغري معروف، : والوصع. موضع قريب من املدينة: واألعوص. ملتٍو على غري استقامة: معِوص
  .، أي تلقى عليه الشبكة" يغدف بهكانتفاض الوصع حني: "ويف احلديث. واجلمع ِوصعان

  ه - ع-ص

  .أُمهلت

  ي - ع-ص

واألعياص من بين . الشجر امللتف: والِعيص. تصيع املاُء، إذا اضطرب على وجه األرض: الصيع من قوهلم
  : قال الراجز. ولد العاص وأيب العاص والِعيص وأيب العيص: أمية

أِخالّئي بنو األعياِص لكن 

w  نو النواصيهم النواصي وب
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  .فالن يف ِعيٍص أِشٍب، إذا كان يف منعة من قومه: ويقال

  باب الصاد والغين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف - غ-ص

    

أنشده أبو مالك : قال أبو بكر. الصفْغ عريب معروف ذكره أبو مالك، وأحسب أن أبا زيد قد ذكره
  : وأنشدناه العكلي عن اِحلرمازي

غاءوفِْعدونِك بتراِب الر   

  فأصِفغيه فاِك أي صفِْغ

  ذلك خير من حطام الدفِْغ

  وأن تَري كفَِّك ذاتَ نفِْغ

  تَشْفينَها بالنَّفِْث بعد المرِغ

القَمح باليد؛ قَمحت الشيَء أقمحه قَمحاً، وصفَغته أصفَغه : والصفْغ. أألم الوادي وشره تراباً: الرفْغ
أن تمجلَ اليد من العمل فيصري فيها بثر رقيق فيه ماء، وهو : والنفْغ. ِتنب الذُّرة أو حطامها: والدفْغ. صفْغاً

: والغفْص من قوهلم. نفْثُ الريِق على اليد: والنفْث. الريق: واملَرغ. نِفغت يده، إذا تنفّطت: التنفّط؛ يقال

  .اجأهغافصه مغافصةً وِغفاصاً، إذا ف

  ق - غ-ص

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - غ-ص

  .شاة صالغ وسالغ، وهو املُِسن مثل املُِشب من البقر والقارح من اخليل

  م - غ-ص
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ألا إذا " تركته على مثل مقْلَع الصمغة: "ومن أمثاهلم. معروف، وهو ما قطر منه من اللِّثَى: صمغ الشجر
والصامغان والسامغان سواء، ومها منتهى خرق الفم من عن ميني .  موضعهاقُلعت مل يبق منها شيء يف

وغَمصت الرجلَ، إذا طعنت فيه وِعبته، أغِمصه . غِمص نعمةَ اهللا، إذا كفرها: والغمص من قوهلم. ومشال
. رتوغَِمصِت العني تغمص غَمصاً، إذا أكثرت البكاَء فانكس. غَمصاً فهو مغموص وأنت غامص

موضع، وهو املوضع الذي أوقع : والغميصاء. إحدى الشعريني، وهي أقلهما ضوءاً: والشعرى الغميصاء
  : قالت امرأة منهم. فيه خالد بن الوليد ببين جذمية من بين ِكنانة

صاِء من فتًى وكائنيالغُم جرح وقد كان جارحا  ترى يومولم ي ُأصيب  

بل املَغص مجع ال واحد له من : وقال بعضهم. من اإلبل اخلالصة البياض، واجلمع أمغاصالبيض : واملَغص
وجع يعترض يف البطن، بتسكني : واملَغص واملَغص. إبل مغص وناقة مغص، واألول أعلى: لفظه؛ يقال

 من املَغص، إذا فالن مغص: الغني وفتحها؛ مِغص الرجلُ فهو ممغوص، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا
  .كان ثقيالً بغيضاً

  ن - غ-ص

وفصل قوم بني الغصن والفَنن . معروف، واجلمع أغصان وغُصون وِغصنة: الغصن من أغصان الشجرة
وقد مست . كالمها واحد: وقال آخرون. الغصن القضيب الذي ال يتشعب، والفَنن املتشعب: فقالوا

  : ويروى هذا البيت. سب أن بين غُصين بطن منهموأح. العرب غُصناً وغُصيناً

 جفَينَةَ الخَبر اليقين وعند  تُسائُل عن غُصيٍن كلَّ ركٍْب

وعند جهينةَ اخلرب اليقني، وليس بشيء ألن : هكذا رواه ابن الكليب ومحاد الراوية ونظراؤهم، وروى قوم
ين عبد اهللا بن غَطَفان، وجفينة يهودي مخّار كان ميضي إليه، وله غُصيناً أحد بين جوشن وهم بطني من ب

أن يورد الرجلُ : والنغص أيضاً. والنغص والتنغيص واحد. ضيق الصدر، عن أيب مالك: والغنص. حديث
. الإبلَه احلوض فإذا شربت أخرج من بني كل بعريين بعرياً قوياً وأدخل مكانه بعرياً ضعيفاً فذلك الدخ

  : قال الشاعر

  ولم يشِْفقْ على نَغَص الدخاِل  الِعراك ولم يذُدها وأرسلَها

  و - غ-ص
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وأصغى يصغي إصغاًء، . والشمس صغواُء، إذا مالت يف الغرب. املَيل؛ صغا يصغو صغواً، إذا مال: الصغو
: ويقال". صغي اإلناَء للِهرة لتشربكان ي: "وكل شيء أملته فقد أصغيته؛ ويف احلديث. إذا أمال سمعه

مصدر صغت الشيَء أصوغه صوغاً، : والصوغ. أكِرموا فالناً يف صاِغيته، أي يف أهله ومن يعىن به
. وصغت الكالم أصوغه صوغاً، إذا حبرته. واالسم الصياغة، وهذه الياء مقلوبة عن الواو للكسرة قبلها

. ومها غالمان صوغان وسوغان، إذا كانا ِلدةً.  إذا كان كذّاباً يصلح الكالم ويزورهفالن صواغ،: ويقال

، وفسروا الغائصة احلائض اليت ال "لُعنت الغائصةُ واملتغوصة: "ويف احلديث. وغاص يف املاء يغوص غَوصاً
صة اليت ال تكون حائضاً فتا حائض فيجامعها، واملتغوعلم زوجها أا حائضتخرب زوجها أ.  

  ه - غ-ص

لقب رجل من فرسام كانت : وذو الغصة. وقد مر يف الثنائي. اسم الغصص؛ غَص يغص غَصصاً: الغصة
  .به متتمة

  ي - غ-ص

    

سهام من صنعة : والصيغة. فالن من صيغة كرمية، أي من أصل كرمي؛ على أن هذه الياء مقلوبة عن الواو
  .رجل واحد

   الصاد والفاءباب

  وما بعدهما من الحروف 

  ق - ف-ص

وتصافق القوم، . مصدر صفَقْت الشيَء بيدي صفْقاً، إذا ضربته ا؛ وصفَقْت وجهه، إذا لطمته: الصفْق
. وثوب صفيق وسفيق، بالصاد والسني. وفالن خاسر الصفْقَة ورابح الصفْقَة يف الشراء والبيع. إذا تبايعوا

طيب: فَقوالصقاء البديع حىت ييف الس صبق. املاء الذي يرقال الراجز يذكر الع :  

  ينِْضحن ماء البدِن المسرا

  نَضح البديِع الصفَقَ المصفَرا
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.  عليهوأصفق القوم على األمر، إذا تضافروا. واملُسر يعين املستِسر يف البدن من العرق. السرب: ويروى

: والصفاق. وصفَقَت علينا صافقةٌ من الناس، أي نزل بنا قوم. وأصفق الرجلُ على األمر، إذا عزم عليه

وصفَّقت اخلمر باملاء تصفيقاً، إذا مزجتها فهي . اجللد الرقيق حتت اجللد الغليظ الظاه من اإلنسان والدابة
قصفُك العود : والقَصف. إياها، فهي مفقوصة وفَقيصةفقصك البيضةَ، وهو كسرك : والفَقْص. مصفَّقة

بعث اهللا عليه الريح : ويف دعائهم. شديد الصوت: ورعد قاصف. إذا كسرته؛ قَصفْته أقِصفه قَصفاً
. وقد مست العرب ِقصافاً. فأما القَصف من اللهو فال أحسبه عربياً صحيحاً. العاصف والرعد القاصف

قَفْصك الشيَء إذا مجعته وقرنت بعضه اىل : والقَفْص. هشيم الشجر: والقَصيف. همبطن من: وبنو ِقصاف
وقَفَصت الدابةَ، إذا شددت أربع قوائمه؛ وكذلك قَفَصت يعسوب النحل، إذا شددته يف اخللية . بعض

 قُفْص أو يف: "ويف احلديث. وكل شيء اشتبك فقد تقافص، ومنه القَفَص املعروف. خبيط لئال خيرج
جيل معروف : والقُفْص. ، وهو املشتبك منهم املتداخل بعضهم يف بعض"قَفَص من املالئكة أو من النور

  .داء يأخذ الدواب فتيبس قوائمها: والقُفاص. جبل القُفْص: يرتلون جبالً من جبال كَرمان يقال له

  ك - ف-ص

  .أُمهلت

  ل - ف-ص

صلَف : "ومن أمثاهلم. وطعام صِلف، أي قليل النزل. ليل اخلريفالن صِلف، أي ق: الصلَف مصدر قوهلم
وصِلفَت املرأةُ، . يضرب ذلك مثالً للرجل الذي يكثر الكالم واملدح لنفسه وال خري عنده" حتت الراعدة

  : قال الشاعر. إذا مل حتظَ عند زوجها

  زن والصلَفُركْضاً وآب إليها الح  آب جارتَها الحسناء قَيمها إذ

عرض العنق، وللعنق : والصليف. اخلشبتان اللتان تتعداِنه يف أعاله: وصليف اإلكاف. واألسف: ويروى
فصلُك : والفَصل. فالن صِلف فهو من كالم املولَّدين: فأما قول العامة. صليفان من عن ميني ومشال

فواصل الِقالدة، وهو : والفواصل. عن شيء فقد فاصلهالشيَء عن الشيء حىت يباينه، وكل شيء بانَ 
وفصلت الشاةَ وغريها، إذا . والفصيل من اإلبل، إذا فُصل عن أمه. شذْر وعمور يفِصل بني نظم الذهب

  : اللسان، وأنشدوا بيت حسان: واِملفْصل. قطعت مفاصلَها، وواحد املفاصيل مفِْصل

 أرخاهما للِمفْصِل بزجاجٍة  كلتاهما حلَب العصيِر فعاِطني
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صخر : مثل ماء املفاصل يِصفون به املاء الصايف، فاملفاصل: فأما قوهلم. للمفِْصل: أي اللسان، وروي
ومجع الفَصيل ِفصال . يتصل بعضه ببعض، فإذا جرى عليه ماء السماء تناهى اىل قراره وهو صاٍف

، يضرب ذلك مثالً للرجل الضعيف يروم مرام "حىت القَرعىاستنِت الِفصالُ : "ومن أمثاهلم. وفُصالن
هذا األمر : ويقال. بنو أبيه، واجلمع فصائل؛ وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم: وفصيلة الرجل. األقوياء

أي رأيته يلصف، : واللَّصف من قوهلم. اسم: وفَصيلة. وفَصلَ فالن من بلد اىل بلد. فَيصلٌ، أي منقِطع
فأما األصف . اسم لإلمثد الذي يكتحل به يف بعض اللغات: والالصف. يربق؛ ورأيت له لصيفاً، أي بريقاً

لَصاِف مثل نزاِل؛ : موضع؛ قال األصمعي: ولَصاِف. هذا النبت الذي يسمى الكَبر فليس هذا موضعه
هذه لَصاف : ف؛ يقولونسبيله سبيل املؤنث ينصرف يف اإلعراب وال ينصر: وكان أبو عبيدة يقول

  : وأنشد أبو عبيدة. ورأيت لَصاف ومرت بلَصاف يا هذا

  فإذا لصافُ تَبيض فيها الحمر  كنتُ أحِسبكم ُأسود خَفيٍة قد

  .لَصاِف مبين على الكسر مثل حذاِم وقَطاِم وما أشبهه: وقال قوم

  م - ف-ص

    

ال : "ينكسر، وفَصمته أنا فَصماً، وكذلك فُسر قوله جلّ وعزانفم الشيء ينفصم انفصاماً، إذا انصدع وملّا 
  .، واهللا أعلم"انفصام هلا

  ن - ف-ص

والصفْنة شبيهة ". بني الرانفة والصفن: "وسئل بعض الفصحاء عن جرح به فقال. وعاء اخلُصيتني: الصفَن
الفرس صفوناً، إذا ثىن إحدى رجليه ووطئ على وصفَن . بالسفْرة هلا عرى يستقى ا املاء ويؤكل عليها

الضرب منه؛ هذا من ِصنف كذا، : والصنف من الشيء. ِعرق يف اجلسد: والصافن. سنبكه فهو صافن
حاشيته، : وصِنفَة الثوب عند أهل اللغة. وصنفت الشيء، إذا جعلته أصنافاً. واجلمع أصناف وصنوف

. وأنصفت الرجلَ إنصافاً، إذا أعطيته احلق. شطر الشيء: والنصف. ا اهلُدبناحيته اليت فيه: وعند غريهم

  : قال النابغة. اِملقْنعة أو اِخلمار: والنصيف. وتناصف القوم، إذا تعاطوا احلق بينهم

 واتّقتنا باليِد فتناولتْه  سقَطَ النّصيفُ ولم تُِرد إسقاطَه

  : وقال الراجز". ما بلغتم مد أحِدهم وال نصيفَه: "ويف احلديث. همكيال يكال ب: والنصيف أيضاً
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  لم يغْذُها مد وال نَصيفُ

  وال تُميراتٌ وال تعجيفُ

  لكن غَذاها اللين الخريفُ

  المخْض والقارص والصريفُ

  : قال الشاعر. هنصف الرجلُ صاحبه، إذا خدمه ينصفه وينِصفه؛ وأنصفَه، إذا أخدم: ويقال

  كما كان يلقى الناصفاتُ الخوادم  حصاناً تَنِْصف ابنةَ عمها وتَلقى

الليلُ والنهار فصاصاً. ونقال الشاعر يعين غو :  

 بالغيب ما يدري وشريكُه  نَصفَ النهار، الماء غامره

  : الشاعرقال . ونصف املاُء اخلشبةَ وغريها، إذا بلغ ِنصفها، ينصفها

  أجْل ال وإن كانت ِطواالً محاملُه  ملٍك ال تَنْصف الساقَ نَعلُه الى

  : قال الشاعر. موضع: وناصفة

  بناصفة الجوين أو بمحجِر

: والنفْص. وبلغنا منِصف الطريق أو الوادي، إذا بلغت نصفَه. مواضع أيضاً أو أودية صغار: واملَناصف

  .داء يصيب الغنم فتبول حىت متوت: اص، والنفاصأصل بناء النف

  و - ف-ص

. وفالن ِصفويت، أي خرييت وخلْصاين. ضد الكَدر، صفا املاُء يصفو صفْواً، واالسم الصفاء: الصفْو

وكَبش . أخذ بصوفة قَفاه، إذا أخذ بالشعر السائل يف نقرته: ويقال. معروف، والواحدة صرفة: والصوف
وفة. كثري الصوف: ، وقد قالوا صاٍفصافوص : جيزون احلاجقوم كانوا يف اجلاهلية خيدمون الكعبة وي

  : أي يبذرقوم، وهلذا املعىن قال الشاعر

 أجيزوا آَل صوفانا: يقال حتى  وال يريمون في التعريف موِقفَهم

 بل هم قوم من أفناء القبائل جتمعوا :وقال أبو عبيدة. هي قبيلة: وقال أصحاب النسب. صفْوانا: ويروى
وصفت الشيء أِصفه وصفاً، إذا نعته، وأنا واصف : والوصف من قوهلم. فتشبكوا كتشبك الصوفة

حاذق : ورجل وصاف. معروفان، واجلمع وصفاء ووصائف: والوصيف والوصيفة. والشيء موصوف
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مي الوصاف حبديث له، وبنوه ينسبون إليه اىل رجل من العرب من سادام س: والوصاف. بالوصف
  .اليوم

  ه - ف-ص

وإمنا أدخلناها يف هذا الباب ألنه ال مذكّر هلا، واهلاء : قال أبو بكر. صفّة البيت وصفّة السرج: الصفّة
  .تقوم مقام حرف ثالث

  ي - ف-ص

م يصيف صيفاً وصيفاناً، إذا مال وصاف السه. معروف: والصيف. فالن صفي فالن، إذا كان مصافياً له
  : قال الشاعر. عن اهلدف

  فمصيب أو صافَ غير بعيِد  يوٍم ترميه منها برشٍْق كلَّ

كلّمته : ويقال. املوضع الذي يسكن فيه يف الصيف: واملَصيف. الذي يكون يف الصيف: واملطر الصيف
فَصيت الشيء عن الشيء أفصيه :  والفَصي من قوهلم.فما أفاص بكلمة يفيص إفاصة، أي ما تكلّم ا

فَصياً، إذا أبنته؛ وتفصى الرجلُ من الرجل، إذا باينه؛ وكل شيء باين شيئاً فقد تفصى عنه، ومنه اشتقاق 
حلر هذه فَصية بني ا: بطن من العرب، وفُصية تصغري فَصية، وهو من قوهلم: وبنو فُصية. أفْصى وهو اسم

  .والربد

  باب الصاد والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك - ق-ص

  .أُمهلت

  ل - ق-ص

    

صقّال السيف، واجلمع صياقل وصياقلة، الياء : والصيقَل. مصدر صقَلْت السيف والثوب صقْالً: الصقْل
موضع، : والصقْالء. وسيف مصقول وصقيل. الكَشح لإلنسان والدابة، ومها صقْالن: والصقْل. زائدة
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الواحدة صليقة، وهو : والصالئق. فأما اِملصقَلة اليت يصقل ا فبكسر امليم. وقد مسوا مصقَلة. زعموا
ويف . بل الصالئق الرقاق من اخلبز، وال يقال ِرقاق يف اخلبز خاصة: اللحم املشوي املُنضج وقال قوم

صلَق فلن بين فلن، إذا : ويقال. لو شئت ألمرت بصالئق وِصناب: هحديث عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عن
  : قال الشاعر. أوقع م وقعة منكرة

 ألْحقَتْهم بالثَّلَْل وصداء  فصلَقْنا في مراٍد صلْقَةً

  : قال مسيلمة الكذّاب لسجاِح. ضرب من اجلماع: والصلْق. اهلالك: يعين بين صداٍء؛ والثّلَل

  وإن شئِت على أربع  شئِت صلقناِك فإن

والقَلُوص من اإلبل ال تكون . وتقلّص الظلُّ وغريه، إذا انقبض. وخطيب ِمصلَق وصالّق، إذا كان بليغاً
  : قال الشاعر. ِرئاهلا: وقُلُص النعام. إال ناقة، وال يقال للذكر قَلوص، واجلمع قالئص وِقالص وقُلُص

 يمانيةٌ ألعجم ِطمِطِم ِحزقٌ  م كما أوتْتأوي له قُلُص النَّعا

  : قال الشاعر. فرخه: وقَلوص احلُبارى. متيل إليه، تصري معه: تأوي له

  قَلوص حبارى ريشُها قد تَمورا  أنعلتْها الشمس حتى كأنها وقد

القَطْع؛ سيف : والقَصل. وقَلَص عني الظلُّ، إذا انقبض، ومثل أزى، ومثله قَلَص ماُء الركي. أي تقلّع
ولَِصق الشيُء بالشيء لُصوقاً . ِمقْصل وقَصال، وبه سمي القَصيل هذا الذي يقْطَع رطْباً، ومجعه قُصالن

  .دعي فيهم: ورجل ملْصق يف القوم. فهو الصق

  م - ق-ص

فع يديه مث يطرحهما معاً قَمص البعري يقمص ويقِمص قَمصاً وقُماصاً، وهو أن ير: القَمص من قوهلم
شبيه بالذُّباب الصغار يقع على : والقَمص. معروف: والقميص. ضرب من العدو برجليه: ويعِجر؛ العجر

، وذلك أن ثالث جواٍر محلت "القارصة والقامصة والواقصة: "ويف احلديث. املاء اآلجن وغري اآلجن كثرياً
 فقَمصِت املركوبةُ فوِقصت الراكبةُ فجعل علي بن أيب طالب إحداهن األخرى فقرصتها اليت مل تحِمل

. ثلثاً على القارصة وثلثاً على القامصة وثلثاً هدراً ألا أعانت على نفسها: رضي اهللا تعاىل عنه الديةَ أثالثاً

  : قال الشاعر. وقمص البحر بالسفينة، إذا حركها باملوج حىت كأا بعري يقْمص

ى من دونها ذو غوارٍبأت وهند  درِرفُ وورعم وصيص بالبيقم  
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القطعة منه، واجلمع : مصدر قَصمت الشيَء أقِصمه قَصماً، إذا كسرته؛ والِقصمة من الشيء: والقَصم
م عن قطعة رمل تنقص: والقَصيمة. ورجل أقْصم وامرأة قَصماُء، إذا انكسر طرف ثنيته أو رباعيته. الِقصم

  .نبت: والقَيصوم. معظم الرمل، واجلمع قصائم

  ن - ق-ص

وأصنق الرجلُ يف ماله يصِنق، . رجل صِنق: شدةَ ذَفَر اإلبط واجلسد؛ صِنق يصنق صنقاً، يقال منه: الصنق
تناصاً، فعل القانص؛ قَنص يقنص، واقتنص يقتنص اق: والقَنص والقَنص. إذا أسرع إتالفَه، عن أيب زيد

مصدر : والنقْص. قوم درجوا يف الدهر األول: وبنو قُنص بن معد. والصيد قَنيص، والصائد قَنيص أيضاً
  : قال الشاعر. اخلَصلَة الدنية يف اإلنسان أو الضعيفةُ: والنقيصة. نقَصت الشيَء أنقُصه نقْصاً ونقصاناً

  منهم بوحِشي صائدوال طافَ لي   وجد األعداء في نقيصةً فما

  .ونقَص الشيُء نقيصةً وأنقصته أنا إنقاصاً

  و - ق-ص

وناقة قَصواُء، . موضع: وقُصوان. ضد الدنيا: والقُصوى. مصدر قصوت عن القوم قَصواً وقُصواً: القَصو
اسم ناقة :  والقَصواء.إذا قُطع طرف أذا، وال يقال مجل أقْصى، إمنا يقال مجل مقصو، تركوا القياس فيه

ِقصر العنق ودخوهلا يف املنِكبني؛ رجل : والوقَص. النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم؛ هكذا كان امسها
وناقة موقوصة ووقيصة، إذا ترددت من علٍْو اىل سفٍل فاندقّت . زوقَص وامرأة وقْصاُء، واالسم الوقَص

    : قال الشاعر. مجع الوقيصة وقائصعنقها؛ وِقصت فهي موقوصة ووقيصة؛ و

  بقُصوى ثالٍث تأكلون الوقائصا  الطَّرفُ الناكي العدو وأنتم هم

. وكانوا يتعايرون بأكل املتردية والوقيصة وما أشبهها، واألوقاص يف البقر والغنم مثل األشناق يف اإلبل

وقد مست العرب واقصاً .  من العرببطن: وبنو األوقَص. موضع: وواقصة. وقْص: وواحد األوقاص
  : قال الراجز. بطن من العرب: وبنو األوقَص. ووقّاصاً

  إن تُشِْبِه األوقَص أو لُهيما

  تُشِْبه رجاالً ينكرون الضيما

  .اسم: ووقَيص. اسم: ووقّاص

w  ه - ق-ص
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قْص زعم بعض أهل اللغة أنه حملُ نبٍت واهلَ. شأنه وأمره: وقصة الرجل. اخلُصلة منه: القُصة من الشعر
  .يؤكل، وال أحقُّه

  ي - ق-ص

الكسر؛ انقاص السن انقياصاً : والقَيص. بطن من العرب: وبنو الصيق. الغبار، أعجمي معرب: الصيق
 ويروى بيت اهلُذيل .وتقيص تقيصاً، إذا انصدع وملّا يِبن؛ فأما انقاض ينقاض انقياضاً فهو أن ينكسر فيبني

  : بالصاد والضاد، والضاد أكثر

 ُأناٍس عثْرةٌ وجبور لكّل  ِفراقٌ كقَيِض السن فالصبر إنّه

اخليوط اليت يطرحها احلائك من أطراف الثوب إذا فرغ : والقَِصي. اسم: وقُصي. كقَيص السن: ويروى
  . إذا أبعدته، وهذه الياء مقلوبة عن الواووأقصت الرجلَ وغريه إقصاًء،. منه؛ لغة ميانية

  باب الصاد والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل - ك-ص

  .أُمهلت

  م - ك-ص

  .استعمل من وجوهها الكَصم، وهو الضرب باليد أو الدفع، وهي املكاصمة، وقد جاء يف الشعر الفصيح

  ن - ك-ص

الرجلُ عن األمر ن كَصكْص؛ نعمل من وجوهها النكوصاً، إذا تكأكأ عنهاستعلى . كْصاً ون كَصون
رجع عما كان عليه من خري، وكذا فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم، وال يقال ذلك إال يف الرجوع عن : عِقبيه

اخلري خاصةً، ورمبا قيل يف الشر.  

  و - ك-ص

  .ما به صوك وال بوك، أي ما به حركة: يقال
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  ه - ك-ص

  .ص مستعمل، وال أعرف صحتهزعم قوم أن اهلَكْ

  ي - ك-ص

كاص يكيص كَيصاً وكَيصاناً، وربما قالوا كُيوصاً، إذا كع عن الشيء؛ وكَأَص، مهموز وغري مهموز، 
  .ِكصنا عند فالن ما شئنا، أي أكلنا: تقول العرب: قال أبو يزيد: قال أبو حامت. مثل كع عنه

  باب الصاد والالم

  حروف مع ما بعدهما من ال

  م -ل-ص

. قطعك األنف أو األذن حىت تستأصله؛ صلَمته أصِلمه صلْماً فهو مصلوم، واصطلمته اصِطالماً: الصلْم

  : قال الشاعر

نَه فوهيكشَقِّ العصا ْألياً تَب  سمع األصواتَ مصلومما ي كأص  

ذكر أبو حامت عن بعض . ي يكون يف نوى النِبقاللُّب الذ: والصالّم. االستئصال، الياء زائدة: والصيلَم
اليبس يف صالبة، : والصمل. الصالّم، وإن أصبنا، اللنب: الطائيني أنه سئل عن طعامهم إذا أجدبوا فقالوا

اليابس؛ صِملَ السقاُء يصمل صمالً، إذا يبس، وقالوا صموالً، : والصميل أيضاً. ومنه بناء رجل صملّ
أن تأخذ الشيَء بطرف إصبعيك فتلطَعه حنو العسل وما أشبهه؛ : واللَّمص. ابٍس صميلٌ وصاملوكل ي

لنب حامض يجعل يف إناء حىت خيثُر وجيف؛ مصلْت : واملَصل. لَمصت الشيء أملُصه لَمصاً، إذا فعلت ذلك
. ؤه، فما قطر منه فهو املُصالةاللنب أمصله مصالً، إذا جعلته يف وعاء خوص أو ِخرق حىت يقطر ما

وأملصِت الناقةُ والفرس إمالصاً، . مصدر مِلص الشيُء من يدي ميلَص ملَصاً، إذا سقط متزلّجاً: واملَلْص
. إذا ألقت ولدها، فالولد مليص والناقة ممِلص، وهذا أحد ما جاء على فَعيل من أفعلَ، واملصدر اإلمالص

املز فالنٌ من يدي ومتلّص من : ورمبا قالوا. مالص فامليم زائدة وليس من هذافأما قوهلم يف مجع اللصوص 
  .بطن من العرب: وبنو ملَيص. يدي، يف معىن ختلّص

  ن -ل-ص
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نصل السهم ونصل السيف ونصل الرمح، والسيف نصل بال قائم وال جفن، واجلمع ِنصال : النصل
والسنان نصل، والزج . له نصالً؛ وأنصلته، إذا نزعت نصلهنصلْت الرمح، إذا جعلت : ويقال. نصول
  : قال األعشى. وكان رجب يسمى يف اجلاهلية منِصل األِسنة. نصل

  مضى غير دأداٍء وقد كاد يعطُب  في منِْصِل األلِّ بعدما تداركه

    

. بذلك ألنه ينصل من اِملغزل، أي يرتعونصل الغزل سمي . وكل شيء أخرجته من شيء فقد أنصلته

  : قال الشاعر. ونصلَ اِخلضاب نصوالً، إذا ذهب

  سينصل قبَل أوبتنا الخضاب  ألوبتنا يديها وخاضبٍة

. طوله، للفرس والبعري وال يكون لإلنسان: ونصل الرأس. حجر فيه طول قَدر الذراع وأكثر: والنصيل

  : قال الشاعر. مح نصالً فقيل له نصالنورمبا سمي زج الر

  ال يبعِد الرمح ذو النَّصلين والرجُل  لما أتاني ناعيان به أقول

  .السيف بعينه، وال يقال للسنان وال لنصل السهم منصل، واجلمع املَناصل: واملُنصل

  و -ل-ص

ول، إذا خطر ليصاول فحالً آخر، واملصدر صال الفحلُ يصول صوالً وصؤوالً وصوالناً فهو صائل وصؤ
وصال البعري يصول صوالً وصؤلَ صؤوالً، مهموز تراه يف بابه، إذا محل على بعري آخر . املصاولة والصيال

: وصولَة اخلمرة. أو إنسان ليعضه، مث كثر ذلك فصار لإلنسان والسبع؛ صال عليه يصول صوالً وصؤوالً

الليل : السيل والليل، ويقال: األيهمان: وقالوا. ورجل ذو صولَة، إذا كان ذا سلطان. هاسلطاا وحميا
والصالة من بنات الواو . العظم الذي فيه مغِرز عجب الذنب، ومها صلَوان: والصال. والقَرم الصؤول
العظم الذي عليه : الصالو. اشتقاقها من رفِع الصال يف السجود: قال بعض أهل اللغة. وتجمع صلوات

  : قال الشاعر. األليتان، وهو آخر ما يبلى من اإلنسان، واهللا أعلم

 ِسنانه خُرطوم نَسِر كأن  تركتُ الرمح يبرق في صاله

مصدر لُصته بعيين ألوصه لَوصاً والوصته : واللَّوص. وقد مست العرب صالءة. وصالءة الطِّيب مهموزة
لصا الرجلُ املرأة يصلوها لَصواً وهو الٍص، : واللَّصو من قوهلم.  طالعته من خلَل باب أو ِسترمالوصةً، إذا

ما لصا وما قفا؛ فاللَّصو ما أخربتك به، : إن فالناً هجاِك فقالت: وقيل المرأة من العرب. إذا قذفها
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 احلبل وما أشبهه؛ وصلْته أِصله وصلُك الشيَء بالشيء حنو: والوصل. والقَفو أن يقذفها برجل بعينه
  : قال زهري. وصلت ذا قرابة مبال: ضد القَطْع، مث كثر ذلك حىت قالوا: وصالً؛ والوصل

  بماٍل وما يدري بأنّك واصلُه  نَسٍب ناٍء بعيٍد وصلتَه وذي

  : قال الشاعر. والوصيلة، واجلمع وصائل، وهي ثياب من البرود

  من وصائِلله حبك كأنّها 

والوصيلة اليت يف القرآن، كانوا إذا نتجت الشاة مخسة أبطن، وقال قوم عشرة أبطن، فكان اخلامس ذكراً 
لُعنت : "ويف احلديث. وصلت أخاها فكان آلهلتهم: ذحبوه آلهلتهم، وإن كان ذكراً وأنثى مل يذحبوه وقالوا

. وقد مست العرب واصالً. شعر غريها ليكثر، وهي املرأة اليت تصل شعرها ب"الواصلة واملستوِصلة

  : قال الشاعر. معِقد احلبل باحلبل: واملَوِصل

  علّق فيه طَرفُ الموِصِل  لميٍت بوصيٍل وقد ليس

  .سميت املَوِصل هذه البلدة ألا بني العراق واجلزيرة: وقال قوم من أهل اللغة

  ه -ل-ص

  : قال الشاعر. بني أرضني مل تمطرا، واجلمع ِصاللأرض قد أصاا املطر : الصلَّة

  كجنْدِل لُبن تتّبع الصالال  سيغنيك اإلله ومسنَماتٌ

والصلَة . خف جيد الصلَّة، إذا كان جيد النعل شديدها: والصلّة أيضاً من قوهلم. تطّرد الصالال: ويروى
صهيل الفرس؛ : والصهيل. ة مثل ِزنة، تراها يف باا إن شاء اهللاوصلته صلةً حسنة، وهي ناقص: من قوهلم

وقد . كثري الصهيل: وفرس صهال. بطن من العرب: وبنو صاهلة. صهل الفرس يصِهل صهيالً وصهاالً
  .ويف صوت فالن صهل وصهلة، مثل صحل. مست العرب صهالً

  ي -ل-ص

وألصت الرجلَ .  أُليصه إالصة، إذا أرغته أو حركته لتنتزعه عن موضعهِلصت الشيَء أَليصه لَيصاً وألصته
أُهدي اىل النيب صلّى اهللا عليه : "ويف احلديث. املَشوي: والصلي واملَصلي. عن كذا وكذا، إذا راودته عنه

ى الناِر، وهو صالها، صلَ: والصلَى، من الياء. مشوية: ، أي مشتواة، وال يقال"وآله وسلم شاةٌ مصلية
نبت، وله باب تراه فيه إن شاء اهللا : والصلِّيان. يمد ويقصر، والقصر أعلى، وهو من صِليت النار أصالها

  .تعاىل
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  باب الصاد والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ص

    

ماً حىت تكون له صورة أو الصورة من حديد أو حجارة أو حنو ذلك مما يعبد، وال يسمى صن: الصنم
: اِملنتاف؛ وشعر نميص: النتف؛ واِملنماص: والنمص. بطن من العرب: وبنو صنيم. جثّة، واجلمع أصنام

  : قال الشاعر. منتوف؛ ونبت نميص، إذا نمصته املاشيةُ، أي نتفته بأفواهها

  و نَميصتَجبر بعد األكل فه  من قَو لُعاعاً وِربةً ويأكلن

  ".الناِمصةُ واملتنمصةُ: "ويف احلديث

  و -م-ص

  : قال النابغة. وكل شيء سكنت حركته فقد صام يصوم صوماً. اإلمساك عن املأكل واملشرب: الصوم

  تحت العجاج وخيٌل تعلُك اللُّجما  ِصيام وخيٌل غير صائمٍة خيٌل

ضرب من : والصوم.  كأا تدور يف السماء وال تربحوصام النهار، إذا دومت الشمس يف كبد السماء
  : قال الشاعر يعين محار وحش. الشجر، الواحدة صومة

  من المغارب مخطوفُ الحشا زِرم  بشُدوف الصوِم ينظرها موكٌَّل

 خمطوف احلشا،: الشخص؛ قوله: الشخوص؛ والشدف: الذي قد انقطع عنه غذاؤه؛ والشدوف: الزِرم

  : قال الشاعر. ذَرق النعام: والصوم. فرس مخطَف: يعين مخيص البطن من قوهلم

  عرةُ الطّير كصوِم النّعام  شَناظي ُأقٍَن بينَها في

مصتموه : "ويف احلديث. مصدر مصت الثوب أموصه موصاً، إذا غسلته ودلكته ودعكته بيدك: واملَوص
وعود موصم . أصله العقدة يف العود أو العيب فيه، مث صار كل عيب وصماًوالوصم ". موص الثوب

  .وما عليك من هذا األمر وصمة، أي غَضاضة. وموصوم

  ه -م-ص
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والصهم منه اشتقاق الصهِميم؛ مجل ِصهميم، إذا خبط قائده بيديه وركضه . اسم من أمساء األسد: الصمة
  : قال الراجز. برجليه

   الصهاميم إذا تَصهمماينفي

  : قال الراجز. الصلب الشديد: واهلَصم منه اشتقاق اهلَيصم، واهليصم

  أهون عيِب المرء أن تَثَلّما

  ثنيةٌ تترك ناباً هيصما

: ضرب من احلجارة أملس تتخذ منه اِحلقاق وما أشبهها، ورمبا قُلبت هذه الصاد زاياً فقالوا: واهلَيصم

  .هيزم، وأكثر من يتكلّم ا بنو متيم

  ي -م-ص

  .أُمهلت

  باب الصاد والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و - ن-ص

أخوه، مثل ِصنو وِصنواٍن من النخل، وهي خنل جيمعها أصل واحد وتنشعب، وقد : والصنو، ِصنو الرجل
و وقنوانٌ، ومن العرب من جيمعه أصناء، وهو ِصنو وِصنوانٌ وِقن. جمعت ِصنواناً، وقليلٌ ما جاء مثله

مصدر صنت الشيَء أصونه صوناً وصيانةً، والياء يف ِصيانة مقلوبة عن الواو والشيء : والصون. األصل
كل ما صنت فيه : والصيان والصوان. شيء مصان فمرغوب عنه: مصون وأنا صائن، فأما قول العامة

بل : وقال قوم. رس فهو صائن، إذا اتقى املشي من حفاً أو وجع جيده يف حافرهوصانَ الف. ثوباً أو حنوه
مصدر نصت الشيَء أنوصه نوصاً، إذا طلبته لتدركه، ومنه املَناص، أي : والنوص. الصائن مثل الصافن

  .املطلب، واأللف يف املناص حمولة عن الواو

  ه - ن-ص

  .رأة من ناصيتها على وجههاخصلة من الشعر تسبلها امل: النصة

w  ي - ن-ص
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ِصيالرجلَ مناصاةً وِنصاًء، إذا أخذت بناصيته وأخذ بناصيتك. نبت: الن ة. وناصيتِصياجلماعة : والن
  : قال الشاعر. انتصيت الشيء انتصاًء، إذا اخترته فأخذت نِصيته: املختارون من قوهلم

   إن كثرنا وأربعثالثُ مئين  آالٍف ونحن نَِصيةٌ ثالثةُ

  باب الصاد والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و-ص

خمتلَف : والصوة أيضاً. علَم من حجارة ينصب على علٍْو من األرص ليهتدى به، واجلمع صوى: الصوة
  : قال الشاعر. الريح على األرض

 اِلصباً وشَماٌل في منازِل قُفّ  وهبت له ريح بمختلَف الصوى

    

. أعاله: وصهوة كلّ شيء. موضع ملْبده، وهو موضع اللُّبد، واجلمع صهوات: والصهوة من الفرس

. مطمئن من األرض غامض تلجأ إليه ضوالّ اإلبل، واجلمع ِصهاء: والصهوة أيضاً يف بعض اللغات

الرجلُ التيس، إذا شد خصييه مث ووهص . الوطء الشديد والكسر؛ وهصه يِهصه وهصاً: والوهص
يا ابن واهصة : ويعير الرجل فيقال له. شدخهما بني حجرين، فهو واهص والتويس موهوص ووهيص

  : قال الشاعر. اسم أُم لبعض رجال بين أمية كانت سوداء يعير ا: وواهص. اخلُصى، إذا كانت أمه راعية

ريخ وواهٍص أعبدأب  من عبٍد للبسرمن أبناء حرب تَم الشُّم  

  .امسان: البريخ وواهص

  ي -و-ص

والوصي يكون املوصى إليه ويكون . صِوي الشيُء يصوى، إذا يبس، فهو صاٍو، وقالوا صوي يصوي
  : املوصي، قال الراجز

 له وقولُها موِعي قالت

ه الطّريرخَي إن الشِّواء  

 وِصيذاك يفعل ال وكلَّ
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وصيأ . ووصى النبت يصي وصياً، إذا استك خصاصه فهو واٍص. املوصى إليه: الوصي يف هذا املوضع
قال . وصأى الفرخ يصأى ِصئياً، إذا صاح. الرجلُ رأسه تصييئاً، إذا غسله فلم ينقِّه فتلزج الوسخ فيه

  : الراجز

  ما لي إذا أجِذبها صأيتُ

 الني أم بيتُأِكبر قد غ

وصوى الرجلُ . املرأة: ما يل أصأَى، إذا نزعت الدلو فما أنا بكبري وال يل امرأة، والبيت هاهنا: يقول
  : قال الراجز. إلبله فحالً، إذا اختاره

  صوى لها ذا ِكدنٍَة جلِْذيا

سيا أعِفيه صكانت أم 

وار حنو املَشيمة، وكذلك هو من الشاة، وتراه يف باب اهلمز إن ما يقع مع احلُ: والصاءة، على مثل الصاعة
  .شاء اهللا

  ي - ه-ص

  .أُمهلت

  .انقضى حرف الصاد واحلمد هللا رب العاملني وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله وسالمه

  حرف الضاد في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب الضاد والطاء

   مع ما بعدهما من الحروف

  ظ -ط-ض

  .أُمهلت

  ع -ط-ض
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: قال أبو بكر. الِعذْيوط، بالذال، وهو الذي يحِدث إذا جامع: العضط نه اشتقاق الِعضيوط، وقالوا

عضطَ يعِضط عضطاً، بالضاد والذال مجيعاً، ومل يصرفه أحد من أصحابنا : وصرفه اخلليل رمحه اهللا فقال
  .غريه

  غ -ط-ض

. وتضاغط القوم، إذا ازدمحوا، ِضغاطاً.  ضغطاً، إذا غمزته اىل حائط أو اىل األرضضغطت الشيء أضغطه

  : قال الراجز

 أما رأيتَ األلْسن السالطا

والنّشاطا والجاه واإلقدام 

  إن النّدى حيث ترى الضغاطا

وقال . بئر أخرى فيقلّ ماؤهاالبئر تحفر اىل جانبها : والضغيط. وهذا البيت أليب نخيلة ذكره األصمعي
واحدها مضغط، وهي أرض ذات أمِسلة : واملَضاغط. بل الضغيط بئر تحفر بني بئرين مدفونتني: قوم

: وضغاط. وبعري ضاغطٌ، إذا كان إبطُه يصيب جنبه حىت يؤثّر فيه أو يتدلّى جلده. منخفضة، زعموا

  .موضع

  ف -ط-ض

: ويقال للُعاب الدف والصنج. ب اىل الضعف واحلُمق؛ ورجال ضفَطاءينس: رجل ضفيط بين الضفاطة

  .فأين ضفاطُتكم، أي لَِعبكم: ويف حديث بعض التابعني. الضفّاطة

  ق -ط-ض

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف والالم وامليم

  ن -ط-ض

القوم ِضناطاً، إذا ازدمحوا، واالسم هو االزدحام؛ تضانطَ : وقال أبو عبيدة. الضيق، عن أيب مالك: الضنط
  .الزناط: الضناط، وقال قوم

  و -ط-ض
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  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع اهلاء والياء

  باب الضاد والظاء

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب الضاد والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  غ - ع-ض

  .أُمهلت

  ف - ع-ض

ا، والضعف لغة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقرأ عبد الضعف والضعف لغتان فصيحتان قد قُرئ م
فقال النيب " من بعد ضعٍف قوةً: "اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

ِمثله، : وِضعف الشيء. ورجل ضعيف من قوم ضعفاء. يا غالم" ضعٍف قوةً: "صلى اهللا عليه وآله وسلّم
بقرة : ويقال. عطفُك الشيَء على الشيء حىت تطِْبقَه عليه: والتضعيف. ِمثاله، واجلمع أضعاف: ل قوموقا

  .ضاعف لليت يف بطنها حملٌ، وليس باللغة العالية

  ق - ع-ض

    

وانقضع القوم وتقضعوا، إذا تفرقوا، وبه سمي قُضاعة أبو هذه . وجع يصيب اإلنسانَ يف البطن: القَضع
قال . عطفُك عوداً وحنوه حىت تثِْنيه: والقَعض. لة من العرب النقضاعه مع أمه اىل زوجها بعد أبيهالقبي

  : الراجز

  إما تَري دهراً حناني حفْضا

  عطْفَ الصناعيِن العريشَ القَعضا

  ك - ع-ض
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  .رجل ضوكَع وضوكَعة، وهو األمحق، والواو زائدة: أُمهلت إال يف قوهلم

  ل - ع-ض

ودابة ضليع بين الضالعة، إذا كان مجفَر اجلنبني، . ِضلَع اإلنسان والدابة، واجلمع أضالع وضلوع: الضلَع
ويف احلديث أن عمر بن اخلطّاب رضي اهللا تعاىل عنه القى رجلً من اجلن . وكذلك من الناس وغريهم

يل أراك شخيتاً ضئيالً كأن ذراعيك ذراعا كلب، ما : فصارعه فصرعه عمر رضي اهللا تعاىل عنه مث قال له
وكذلك . وفالن ضالع عن احلق، إذا كان مائالً عنه. إين منهم لَضليع: أكذلك أنتم يا معشر اجلن؟ قال

  : قال الراجز. الذي فيه اعوجاج: والرمح الضِلع. الضِلع

رعدزبكُلِّ شَعشاع كِجذِْع الم  

 درفِليقُها أجِلعمح الضكالر  

كلّمت فالناً فكان ضلْعك علي معه، أي : ويقال. شبيه باألخدود يكون يف باطن ِجران البعري: الفَليق
جزيرة يف : والضلَع أيضاً. جبيل مستِدق مستطيل: والضلَع. وثوب مضلَّع، أي خمتلف النسج رقيق. ميلك

والِعلْض منه اشتقاق . ضلع الرجلُ بالشيء، إذا أطاق حملَهوأ. البحر تنقطع عن األرض، واجلمع أضالع
وعلَضت الشيَء أعِلضه علْضاً، إذا حركته . الِعلَّوض، وهو ابن آوى، لغة ميانية، وليس يف كالمهم فَعوى

 على عضلَة الساق وما أشبهها من اللحم؛ وكل حلمة اشتملت: والعضلَة. لتنتزعه حنو الوِتد وما أشبهه
الفأرة يف : والعضل. ورجل عِضلُ اخلَلْق، إذا كان صلب اللحم؛ وكذلك العضالينّ. عصبة فهي عضلة

وعضل يب األمر وأعضلَ يب، إذا . وعضلَ الرجل أيمه، إذا مل يزوجها. بعض اللغات، واجلمع ِعضالن
أعضلَ يب أهلُ الكوفة :  اخلطّاب رضي اهللا عنهويف حديث عمر بن. أمر معِضل: غلظ واشتد، ومنه قوهلم

وعضلِت املرأةُ والدابة، إذا نِشب ولدها فلم خيرج فهي معضل، . ال يرضون أمرياً وال يرضاهم أمري
وبنو . وداء عضال، إذا كان ال يكاد يربأ. ورجل عِضلٌ، إذا كان غليظ العضل. وكذلك الدجاجة ببيضها

األمور : واملعاضل. بطنان من العرب: والعضل والقارة. عرب، وكذلك بنو عضيلةبطن من ال: عضل
قال . وعضل الوادي بأهله، إذا ضاق م؛ وكذلك كل شيء ضاق عن شيء فقد عضل عنه. املُعِضالت

  : الشاعر

 اإلكام كأنهن صحاري يدع  جمع يظلُّ به الفضاء معضالً

  .ضه بلسانه، إذا تناوله به؛ وهي لغة ميانيةلَع: واللَّعض، يقال

w  م - ع-ض
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. خشبة من آلة الفدان: والعضم أيضاً. عسيب الفَرس: والعضم أيضاً. ظهر معِجِس القَوس العربية: العضم

مضعت الرجلَ أمضعه : واملَضع، يقال. وقالوا أيضاً إن العضم خطّ يكون يف اجلبل خيالف سائر لونه
معضين هذا األمر وأمعضين، إذا : واملَعض من قوهلم. اً، إذا تناولت ِعرضه، مثل مضحت سواءمضع

  : قال الراجز. مضك، وهو يل ماِعض وممِعض

  وهي تَرى ذا حاجٍة مؤتَضا

  ذا معٍض لوال يرد المعضا

  .قوم درجوا يف الدهر األول: وبنو ماِعض

  ن - ع-ض

  : قال الراجز. ضرب من الشجر يستاك به: النعض

  في سلْوٍة ِعشْنا بذاك ُأبضا

  من اللواتي يقتِضبن النُّعضا

  و - ع-ض

وضاعت الريح الغصن، إذا ميلته، وهذا . مصدر ضاع يضوع ضوعاً، إذا فاح، مثل الطِّيب وحنوه: الضوع
  : قال الشاعر. ا فاحوتضوع الطِّيب، إذ. أمر ال يضوعين، أي اليثْقلين

 زينب في نسوٍة خَِفراِت به  تضوع مسكاً بطن نَعمان أن مشَتْ

  : قال الشاعر. انضاع الفَرخ، إذا حترك: وأصل الضوع التحرك؛ يقال. عِطرات: ويروى

  أحسا دوي الريح أو صوتَ ناعِب  ينضاعان في الفجر كلّما فُريخان

  : قال الشاعر. من طيور الليلطائر : والضوع

 إال نئيم البوم والضوعا بالليل  ال يسمع الركْب فيها ما يؤنِّسهم

    

ومجع الضوع ِضيعان . صوت الضوع: والضواع. صوت البوم وصوت األسد: القوم؛ والنئيم: ويروى
.  تعوضت واعتضت من فالن فالناًكل ما اعتضته من شيء كان خلَفاً منه؛: والِعوض. وأضواع أيضاً

وبه سمي الرجل ِعياضاً، وهذه الياء . وعاضين اهللا منه ِعوضاً، أي أعطاين خلَفاً، واالسم الِعوض واملَعوضة
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هو مبين على الضم : قال الكوفيون. ال أفعل كذا وكذا عوض يا فىت: وعوض من قوهلم. حمولة عن الواو
  : عوض يا فىت، مفتوح، ورووا بيت األعشى: وقال البصريون. مثل حيث وما أشبههايف معىن األبد، 

  بأسحم داٍج عوض ال نتفرقُ  ِلباٍن ثَدي أم تقاسما رضيعي

وبنو . هو واجلود كذاك: رضيعي ِلباِن ثدي أم، بإضافة اللِّبان اىل الثدي؛ يقول: ويروى: قال أبو بكر
عضيت الشاةَ وعريها تعضيةً، إذا : ويقال. والِعضو من أعضاء اإلنسان وغريه. من العربقبيلة : عوض

فرقوه : ؛ قال أبو عبيدة"الذين جعلوا القرآنَ ِعِضني: "قطعتها أعضاًء وفرقتها ِعِضني، ومنه قوله تعاىل
ووضع البعري . ني فيه كالموقوهلم ضعة ناقص، وللنحوي. والوضع من وضعت الشيَء أضعه وضعاً. أعضاًء

ورجل وضيع من قوم . يضع وضعاً، وهو ضرب من السري، وأوضعته أنا إيضاعاً، إذا محلته على الوضع
. وِضع يوضع، مثل وِجلَ يوجل: ووضع التاجر ووكس يف ِسلعته يوضع وضيعةً؛ وقال قوم. وضعاء

: والوضائع. يعبأ يف جرار وال يكرت: ومتر وضيع. شاة واضع، إذا ولدتو. وامرأة واضع، إذا ألقت ِقناعها

ا إذا غزا امللكماً مللوك احلرية حيفظوشر: ورجل متواضع. قوم كانوا حخالف املتكب.  

  ه - ع-ض

هه وعضهت الرجلَ أعض. وبعري عِضه، إذا كان يأكل الِعضاه. واحدة الِعضاه، وهو شجر له شوك: الِعضة
. يا للعضيهة ويا لألفيكة ويا للبهيتة: ويقول الرجل للرجل إذا بهته. عضهاً وعضيهةً فأنا عاضه، إذا ته

رجل وضيع بين الضعة، بكسر الضاد، : والضعة من قوهلم. ضرب من النبت، واجلمع ضعوات: والضعة
  .ال غريوقد فتحها قوم؛ فأما النبت فالضعة، بفتح الضاد 

  ي - ع-ض

وضيعة الرجل تكون . ضاع الشيُء يضيع ضياعاً وضيعةً؛ وتركته مبضيعة، إذا تركته يف موضع ضياع
فالن : تقول العرب: وقال يونس. واألضيع والضائع واحد. مهنته وتكون عقاره أيضاً، واجلمع ِضياع

  .ه غريهأضيع من فالن، أي أكثر ِضياعاً منه، ومل يقُلْ

  باب الضاد والغين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف - غ-ض
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خوص يتخذ منه اِجلالل : والغضف أيضاً. استرخاء يف األذنني؛ رجل أغْضف وامرأة غَضفاُء: الغضف
: وغُضيف. وغريه، وليس خبوص النخل، وهو شجر شبيه بالنخل، وأحسبه سمي غَضفاً لتثنيه وتغضفه

فَضغت : ويقال. بل هي ضرب من الطري: والغضفَة، زعم قوم أا القَطاة، وقال آخرون. عمواموضع، ز
  .ورجل ِمفْضغ، إذا كان يتشدق ويلحن كأنه يفضغ الكالم. العود أفضغه فَضغاً، إذا هشمته

  ق - غ-ض

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - غ-ض

  .صوت مص احلَجام: الضغيل

   م- غ-ض

. العض؛ ضغمه يضغمه ضغماً، ومنه اشتقاق الضيغم، وهو اسم من أمساء األسد، الياء زائدة: الضغم

  : قال الراجز. النوم: والغمض والغماض والتغميض. كل ما ضغمته ولفظته: والضغامة

 عيني عن الغَماِض أرقَ

  برقٌ سرى في عارٍض نهاِض

  : وقال اآلخر

عن التغميِض قَأر عيني 

  سنا ائتالٍق ليس بالوميِض

    

وغمضت عن فالن . واجلمع أغماض وغُموض. املطمئن من األرض حىت يغيب من فيه: والغمض
: وموضع غامض. تغميضاً، إذا جتاوزت عنه؛ وغمضت له تغميضاً، إذا تساهلت عليه يف بيع أو ِشرى

واملَغامض . يضة، أي ما فيه عيب؛ وما يف األرض غَميضة، أي ما فيها عيبوما يف فالن غَم. ضد البراح
: واملَضغ. واحدها مغمض، وهي أماكن منهبطة شديدة االباط تنبت الشجر وربما أوت إليه ضالّةُ اإلبل

قت مضاغاً، ما ذ: واملَضاغ من قوهلم. ما مضغته ولفظته: واملُضاغة. مضغك الشيَء؛ مضغَ ميضغ مضغاً
حلمة : واملَضيغة. اللحم اليت تستحيل عن العلَق يخلق منها اإلنسان، واهللا أعلم: واملُضغة. أي ما يمضغ
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ماضغا اإلنسان والدابة، ومها عظما : واملاضغان. حلم مرِجع العضد: حتت ناهض الفرس؛ والناهض
  .اللَّحيين اللذين فيهما منِبت األضراس

  ن - غ-ض

ومنه غُضون اجلبهة، إذا كان فيه . تثني العود وتلويه، وكذلك تكسر اجللد، واجلمع غُضون: لغضنا
والضغن والضغن . وتغضنِت الدرع على البسها، إذا تثنت عليه. رجل ذو غُضون: تكسر اجللد؛ يقال

  : قال الشاعر. واحد، وهو احلقد، والضغينة مثله

  حتى المماِت تكون منك ِلزاما   علي ضغينةًال ِزلْتَ محتمالً

  : وقال رؤبة

غَنِذفْراه ألصحاب الض كحي  

نراألجرِب يأذَى بالع تحكُّك  

. فرس ضاغن وضِغن، إذا كان ال يعطي كلَّ ما عنده من اجلري حىت يضرب: ويقال. يتأذّى: يأذَى

نغضت : نغض إنغاضاً، وهو كثرة احلركة واالضطراب؛ ومن ذلكمصدر نغض ينِغض نغضاً، وأ: والنغض
  : قال الراجز. وبه سمي الظّليم نغضاً وِنغضاً، بفتح النون وكسرها أيضاً. ثنيته، إذا تركت

  والنَّغْض مثُل األجرِب المدجِل

  : قال الشاعر. املَطْلي بالقَِطران: املدجل

أكنافَ ظغائن قريٍةلم يسكن   بِسيٍف ولم تُنْغَض بهن القناطر  

  ".فسينِغضون إليك رؤوسهم: "ويف الترتيل. أي مل ميشني عليها فتضطرب حتتهن

  و - غ-ض

  .مصدر ضغا الذئب يضغو ضغواً وضغاًء، وهو صياحه وتضوره إذا جاع، واالسم الضغاء: الضغو

  ه - غ-ض

  .أُمهلت

  ي - غ-ض
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ض: "ومثل من أمثاهلم. ضاًغاض املاُء يغيض غَيضاً من فَياملاَء . ، أي قليالً من كثري"أعطاه غَي توِغض
مغيض ماء جيتمع فينبت فيه : والغيضة. فغاض، وهذا من أحل احلروف اليت جاءت على فَعلْته ففَعلَ

  .غريضالطَّلْع يف بعض اللغات، وهو اإلغريض وال: والِغيض. الشجر، واجلمع ِغياض وأغياض

  باب الضاد والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق - ف-ض

. الِقضف والقَضف والقَضافة واحد، ورجل قضيف بين الِقضف والقَضافة للنحيف من خلْق ال من هزال

. ومجع قَضيف ِقضاف. والِقضفَة، واجلمع قُضفان، وهي قطعة من الرمل تنقضف من معظمه، أي تنكسر

  .طاة أو ضرب من الطري يف بعض اللغات؛ عن أيب مالكالق: والقَضفَة

  ك - ف-ض

  .أُمهلت

  ل - ف-ض

. رجل فاضل؛ وفاضلت فلناً ففَضلْته، إذا ذكرمتا حماسنكما فكنت أكثر حماسن منه. ضد النقص: الفَضل

 ومجع .األيادي اجلميلة؛ فالن كثري الفواضل: والفواضل. والفضائل، واحدها فضيلة، وهي احملاسن أيضاً
وقد مست العرب فَضالً وفُضيالً ومفضالً وفَضاالً . يفِْضل على الناس: ورجل مفِضل. فُضول: الفَضل
وامرأة فُضل، . ثوب تتخفّف به املرأةُ يف بيتها، واجلمع مفاضل: واِملفْضل. مثل األزيد: واألفْضل. وفَضالةَ

  .إذا كان عليها ِمفْضل

  م - ف-ض

  .أُمهلت

  ن - ف-ض

. ضفَنه البعري برجله يضِفنه ضفْناً، إذا ضربه ا، فهو ضفني ومضفون، والفاعل ضافن: الضفْن، يقال

wنفضك الشيَء مثل النخل والشجر لتجتين منه مثراً أو ورقاً؛ نفَضت الشجرةَ أنفُضها نفْضاً، : والنفْض
w
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ما نفض من النخل أو : والنفاض. شجر من ورقه ومثرهما سقط من ال: والنفَض، بالفتح. والنفْض املصدر
  : قال اجلُهنية. اجلماعة يتقدمون اجليش فينفُضون األرض لينظروا ما فيها: والنفيضة. نفضته الريح

ِردحضيرةً ونَفيضةً ي المياه  عأّل التُّبالقَطاِة إذا اسم دِور  

    : قال اهلذيل. مسبعة أو مثانية يغزى : احلَضرية

  من الدار ال تمضي عليها الحضائر  حروٍب يسعرون وحلْقَةٌ رجاُل

، يريد أن "اإلنفاض يقطِّر اجلَلَب: "ومن أمثاهلم. وأنفض القوم زادهم إنفاضاً فهم منِفضون، إذا أفنوه
. ، إذا أخذته ِرعدة، ومثلها النفيضةواعترت فالناً نفْضةٌ. القوم إذا أنفضوا قطَّروا إبلهم وجلبوها للبيع

ونفاضة . وعاء ينفض فيه التمر: واِملنفَض. وأخذته حمى بنافض، ورمبا قيل حمى نافض، واألول أعلى
  .ما نفَضته فسقط منه: كل شيء

  و - ف-ض

. كل واسعمصدر ضفا الثوب وغريه يضفو ضفْواً، إذا كان سابغاً واسعاً؛ ثوب ضاٍف، وكذلك : الضفو

أمرهم فَوضى بينهم، أي هم شركاء فيه أمجع، وكذلك : ويقال. وفالن يف ضفْوٍة من عيشه، أي يف سعة
وجاء القوم فَوضى، إذا جاءوا وذهبوا . وما هلم فَوضى بينهم، إذا مل خيالف واحد منهم صاحبه. فَيضوضى

والوفَض . وفوض الرجلُ أمره اىل اهللا تفويضاً. ه أمجعوتفاوض الشريكان يف املال، إذا اشتركا في. خمتلفني
  : قال الراجز. جاء فالن على وفْض ووفَض وأوفاض، أي على عجلة وغري طُمأنينة: من قوهلم

  وعجلي بالقوم وانقباضي

  يمسي بنا الِجد على أوفاِض

ورمبا سميت . اعي جيعل فيه زاده وأداتهخريطة حيملها الر: والوفْضة. يعين ِجدهم يف األمر يمسي بنا
  .استعجلته: واستوفضت فالناً. اجلَعبة وفْضة إذا كانت من أدم ال خشب فيه تشبيهاً، واجلمع ِوفاض

  ه - ف-ض

والفَهض مثل . قعد فالن على ضفّة النهر وكذلك ضفّة الوادي، وهو جانبه، واجلمع ضفّات: يقال
  .معروفة: والِفضة. هضه فَهضاً، إذا كسرته وشدختهالفَضخ؛ فهضت الشيَء أف

  ي - ف-ض
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ِضفْت الرجلَ أَضيفه ضيفاً، إذا استضفته؛ : وتقول. معروف، واجلمع ِضيفان وضيوف وأضياف: الضيف
وأضفته، إذا كان لك ضيفاً؛ وأضافين، إذا تعرض لك أن تضيفه؛ وِضفْته، إذا تعرضت له ليضيفك؛ 

  : قال الشاعر. ذا تعرض أن أُضيفهوضافين، إ

  كما انحازِت األفعى مخافةَ ضارِب  تَحوز مني خشيةً أن َأضيفها

  : قال امرؤ القيس. وكل شيء أسندته اىل شيء فقد أضفته إليه. حتيز، أيضاً: ويروى

  الى كل حاري جديٍد مشطَِّب  دخلناه أضفنا ظهورنا فلما

ناحيته، ومها ِضيفاه، مثل لَديداه : وِضيف الوادي. م كأنما أضافوا ظهورهم إليهاأي احتبوا حبمائل سيوفه
إذا تضيفت الشمس : "ويف احلديث. وتضيفت الشمس للغروب وضافت تضيف، إذا مالت. سواء

  : قال الشاعر. وضاف السهم عن اهلدف، إذا مال عنه". للغروب

  افَ غير بعيِدفمصيب أو ض  يوٍم ترميه منها بسهٍم كّل

وفالن يف ِضيف فالن، بكسر الضاد، أي يف ناحيته . صاف، بالصاد غري معجمة: يعين الدواهي؛ ويروى
وأُضيف الرجلُ فهو مضاف، إذا . وقعدت بِضيف الوادي، أي يف ناحيته، وكذلك ِضيف اجلبل. وِذمته

. مصدر فاض املاُء يفيض فَيضاً: والفَيض. وأضاف الرجلُ من الشيء، إذا أشفق منه. أُحيطَ به يف احلرب

وقد . جواد: ورجل فياض. كثري املاء: ور فياض. ر البصرة بعينه، واجلمع أفياض وفُيوض: والفَيض
وأفاض . وأفاض الرجلُ بالِقداح، إذا أجاهلا. وأفاض الناس من عرفَةَ إفاضةً. مست العرب فَيضاً وفَياضاً

وحديث مستفيض، أي شائع؛ ومستفاض فيه، إذا ِخيض فيه، ال . ث إفاضةً، إذا خاضوا فيهالقوم يف احلدي
  : قال الشاعر. ودرع مفاضة وفَيوض، إذا كانت سابغة. بد من فيه يف هذا املوضع

 واُألدِم كالغَرِس ِهميانها  يحبوك بالزغِْف الفَيوِض على

  .وللضاد والفاء والياء مواضع تراها يف االعتالل إن شاء اهللا. نطَقَةاِمل: كالنخل يف التشبيه؛ اِهليمان هاهنا

  باب الضاد والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك - ق-ض

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الالم

  م - ق-ض
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. هاقَِضم الدابةُ يقضم قَضماً، إذا أكل الشعري وما أشبهه؛ وخضم خيِضم خضماً، إذا أكل الرطبة وما أشبه

صحيفة بيضاء يكتب : والقَضيمة. كل ما قُضم من شيء: والقضيم. وما أكلت قَضاماً، أي شيئاً يقضم
  : قال الشاعر. فيها

  كالقضيمة قَرهِب

    

النخل الذي يطول : والقَضاضيم. كل ما قُضم: والقُضامة. النطَع األبيض: والقضيم. الثور املُِسن: القَرهب
ورجل . انصداعها وملّا تِبن: انكسار السن حىت تبني؛ والقَضم: والقَضم. ، والواحدة قُضامةحىت جيف مثره

  .نبز لرجل من السلف: وقُضم. أقْضم، إذا انكسرت إحدى ثنيتيه، واألنثى قَضماُء

  ن - ق-ض

نقاضة احلبل، : النقاضة. امضد اإلبر: والنقْض. نقَضت احلبلَ وغريه أنقُضه نقْضاً فهو منقوض ونقيض
ومجل ِنقْض، إذا أنضاه السفر، وال يتصرف له . حبِل الشعر، إذا نقضته فألقيت نقاضته وجددت فَتلَه

  : قال الراجز. وأنقضِت الدجاجةُ تنِقض إنقاضاً، وهو صوا يف وقت البيض. واجلمع أنقاض. فعل

  أنْقَض إنقاض الدجاج المخَِّض

قال . ومسعت نقيض النسع والرحل إذا كان جديداً. أنقض البازي، إذا صاح، وكذلك صرصر: يقالو
  : الراجز

بيض أصداغي فهن بشَي  

ها نَقيضحامٌل لِقدم  

  و - ق-ض

ضوغريه تقويضاً، إذا نزعت أعواده وأطنابه؛ وكل مهدوٍم مقو البيت ضتقو.  

  ه - ق-ض

  : قال الراجز. بل احلصى نفسه ِقضة: ذات حصى، ويقالأرض : الِقضة

  قد وقعتْ في ِقضة من شَرِج 
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  ثم استقلّت مثَل ِشدِق الِعلِْج

: وِقضة. يصف دلواً وقعت يف ماء على حصى فلم متتلئ فشبها بِشدق احلمار الوحشي، وهو الِعلْج هاهنا

  .بكراسم موضع، وإليه ينسب يوم ِقضة، يوم من أيام 

  ي - ق-ض

قال . فجوة بني النجم والدبران: والضيقَة. الفقر: والضيقَة. ضد السعة؛ ومكان ضيق وضيق: الضيق
  : األخطل

 بين النجم والدِبران بضيقَةَ  فهالّ زجرتَ الطير ليلةَ زرتَها

فأما قِضئت . ا تقيض من البيض فتكسرم: والقَيض. فأالّ زجرت الطري إذا جئت خاطباً بضيقة: ويروى
والقَضية من القضاء؛ هذه . عينه تقضأ قَضأً وأقضأها املرض، إذا فسدت، فمهموز تراه يف بابه إن شاء اهللا

  .قضيةُ عدٍل وقضية جوٍر

  باب الضاد والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل - ك-ض

  .استعمل منها ضيكَل، وهو الفقري

  م - ك-ض

  .مهلتأُ

  ن - ك-ض

وضِنك . وعيش ضنك بين الضنوكة والضناكة. مكان ضنك بين الضنك والضنوكة، إذا كان ضيقاً
  .الزكام: الرجل وضئك فهو مضنوك ومضؤوك، إذا زكم؛ والضناك

  و - ك-ض
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وكامها يكومها كوماً، إذا ضاك الفرس اِحلجر يضوكها ضوكاً، وباكها يبوكها بوكاً، : الضوك من قوهلم
  .رجل مضؤوك، إذا كان به زكام: ويقال. نزا عليها

  ه - ك-ض

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الياء

  باب الضاد والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م -ل-ض

  .أُمهلت

  ن -ل-ض

يان يتاضالن، فالغالب نضلَ الرامي رسيلَه ينضله نضالً، إذا غلبه على اخلَصل الذي يتراهنون عليه؛ والرام
وكان هاشم بن عبد مناف يكىن أبا نضلَة، وكان نضلَة بن هاشم . اسم: ونضلَة. ناضل واملغلوب منضول

وذكر . اسم من أمساء الداهية، وهو مهموز وستراه يف موضعه إن شاء اهللا: والنئِضل. من رجال قريش
ونِضلَ .  العزى جد عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه أخواِن ألمالنسابون أن نضلَة بن هاشم ونفَيل بن عبد

وبذلك، . البعري ينضل، إذا هزله السفر، وأنضلته أنا؛ ونِضلَِت الدابةُ، إذا تعبت، وأنضلتها أنا إنضاالً
  .هونضلَة بن هاشم أمه حبشية، وهو أخو اخلطّاب بن نفَيل ألم. أحسب، سمي الرجل نضلَة

  و -ل-ض

  .الضؤولة، مهموز، وهو ِقلّةُ اجلسِم والقماءةُ؛ وتراه يف باب اهلمز

  ه -ل-ض

وفالن تضهل إليه أمور الناس، أي . قليلة اللنب: وشاة ضهول. قليلة املاء: وبئر ضهول. املاء القليل: الضهل
  : قال الشاعر. لكثرية من الناساجلماعة ا: أصل بناء اهلَيضلة، واهلَيضلَة: واهلَضل. ترجع إليه

ريهِشِب الَذاُل فإنني أزضِل  إن ييٍل لَِجٍب لَفَفْتُ بهضيب هر  
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وهلَضت الشيَء أهِلضه هلْضاً، إذا انتزعته كالنبت تنتزعه من األرض؛ ذكر ذلك أبو مالك أنه مسع هذه 
  .الكلمة من أعراب طَيئ، وليس بثَبت

  ي -ل-ض

  .أُمهلت

  ب الضاد والميمبا

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ض

    

ضِمنت ضماناً فأنا ضمني وضامن، مثل الكفيل سواء؛ ورجل ضِمن بين الضمانة، مثل زِمن بين الزمانة، 
ما يف بطون احلوامل من كل : واملَضامني. وكل شيء جعلته وعاًء لشيء فقد ضمنته إياه. من قوم ضمنى

: اللوايت يف بطون أمهاا، واملَالقيح: ؛ فاملَضامني"نهي عن بيع املَضامني واملَالقيح: "ويف احلديث. أنثى

  .ومجع ضمني ضمناء. اللوايت يف أصالب آبائها

  و -م-ض

وترك فالن بين فالن حلماً على . كل ما وقيت به اللحم من األرض، واجلمع أوضام وِوضام: الوضم
إن النساَء حلم على : ويف حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه.  م فدلَّلهم وأوجع فيهموضم، إذا أوقع

: والوضيمة. إن العني تدين الرجالَ اىل أكفاا واإلبلَ اىل أوضامها: "ومن أمثاهلم. وضم إال ما ذُب عنه

 أومض الربق يوِمض إمياضاً وومض أومضِت املرأةُ بعينها، إذا سارقت النظر؛ وكذلك: ويقال. طعام املأتم
  .وأحسب أن األوضم موضع، وقد جاء يف الشعر: قال أبو بكر. وميضاً فهو وامض وموِمض

  ه -م-ض

ومنه قوله عز وجلّ . هضم الدواُء الطعام، إذا نِهكَه، مث صار كل ظُلم هضماً: اهلَضم أصله من قوهلم
"ِضيمها هطَلْع"ه بعضاً لتراكبه، أي قد هضبعض ق اجلوف، وهو عيب. مإذا كان ضي ،مضوفرس أه .

ومل يذكر : قال أبو بكر. رجل أهضم وامرأة هضماُء، إذا كانت غليظة الثنايا والرباِعيات: وقال أبو مالك
مرأة هضيم وا. حي من العرب: وبنو مهضة. ذلك أحد من أصحابنا يف خلق اإلنسان إال اِحلرمازي وحده w
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واألهضام، واحدها هضم، وهو مطمئن من األرض . احلشا ومهضومة احلَشا، إذا كانت مخيصة البطن
أعواد يتبخر ا، : واألهضام. كل دواء هضم طعاماً فهو هاضوم له؛ عن أيب مالك: واهلاضوم. غامض

  : قال النِمر بن تولَب. الواحد هضم

  بالليل ريح يلَنْجوٍج وأهضاِم  تهاريح خُزاماها وحنْو كأن

  ي -م-ض

: ناحية من اجلبل أو األكَمة؛ تقول: والضيم. مصدر ِضمته أضيمه ضيماً فأنا ضائم وهو مضيم: الضيم

واٍد معروف بالسراة وقد جاء يف : وِضيم. قعدت يف ِضيم األكَمة ويف ِضيم اجلبل، أي يف ناحيته
  .أشعارهم

  والنونباب الضاد 

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و - ن-ض

وضنأَِت املرأةُ، إذا كثر ولدها، . فالن من ضنِء ِصدٍق وضنِو ِصدٍق وِضنِء صدٍق، يهمز وال يهمز
البعري الذي قد أنضاه السفر، واجلمع أنضاء؛ ورمبا استعري : والنضو. وأضنأَت أيضاً فهي مضنئ وضانئ

مصدر نضت الشيَء أنوضه نوضاً، إذا عاجلته : والنوض. ضاً، وهو يف الدواب أكثرذلك لإلنسان أي
  : قال الراجز. موضع معروف: واألنواض. لتنتزعه، مثل الغصن والوِتد وما أشبههما

  غُر الذُّرى ضواحك اإليماِض

  يسقَى به مدافع األنواِض

ضنت الشيَء أِضنه وضناً، إذا ثَنيت بعضه على بعض فهو وضني و: أصل بنية الوضني؛ يقال: والوضن
ومن ذلك . ، فسر بعضها على بعض، واهللا أعلم"على سرٍر موضونٍة: "ومنه قوله جل ثناؤه. وموضون

ِحزام الرحل إذا كان من شعر منسوج ألنه : والوضني. درع موضونة، إذا كانت حلقتني حلقتني: قوهلم
. ال يسمى ِحزام الرحل وضيناً حىت يكون من أدم مضاعف: وقال األصمعي. بعضه على بعضيوضن 

  : قال الشاعر

 ِدينُه أبداً وِديني أهذا  تقول إذا درأتُ لها وِضيني
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واِمليضنة أصلها الواو، وقُلبت الواو ياًء لكسرة امليم قبلها، وهي كجوالق اِجلص تتخذ من اخلُوص، فإذا 
ولغة أزدية، . موازين، فرجعوا اىل األصل: مواضني، كما قالوا يف مجع ِميزان: وا اىل مجعها قالواصار

  .يسمون جواِلقَني يتخذان من خوص ِميضنةً، كأنه ِمفْعلَة من وضن، واألصل الواو

  ه - ن-ض

ن عبد اهللا بن نمير، وِضنة بن عبد ِضنة ب: اسم، وهو أبو قبيلة، ويف العرب قبيلتان تنسبان اىل ِضنة: ِضنة
. القسر والقهر: مصدر نهض ينهض نهضاً ونهوضاً فهو ناهض، والنهض: والنهض. اهللا بن كَبري بن عذرة

  : قال الراجز

  أما ترى الحجاج يأبى النَّهضا

    

.  احلرب، إذا نهض بعضهم اىل بعضوتناهض القوم يف. ونهض الطائر، إذا نشر جناحيه ليطري. أي القسر

وقد مست . حلمتان الصقتان بعضديه: وناِهضا الفرس. بنو أبيه الذين يغضبون لغضبه: وناِهضة الرجل
  .العرب ناهضاً وِمنهضاً ومناِهضاً ونهاضاً

  ي - ن-ض

ٍق، أي من أصِل ِصدِء ِصدهمز، وهو األصل؛ وغالم من ِضنهمز وال يء ينٍقالض .ضيوالن : ِضين
ورمبا . وقوم طوال األنِضية، أي األعناق. عظمها: ونِضي العنق. السهم، وهو العود قبل أن يراش وينصل

  .سمي غُرمول الفرس نِضياً

  باب الضاد والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و-ض

  .الضوة مثل الصوة، وهي األرض الغليظة، وليس بثَبت

  ي -و-ض

  : قال ذو الرمة. غالم ضاوي، وهو الضئيل اجلسم من ِخلقة، واالسم الضوى، مصور
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 أبيها أمها عِقرتْ عقْرا وساقُ  أخوها أبوها والضوى ال يضيرها

وساق أبيها أمها، يريد أن ساق الغصن الذي قُطعت : يصف زنداً وزندةً ألما من شجرة واحدة؛ وقوله
تقول . الذي ضؤل جسمه لتقارب نسب أبويه: الضاوي: وقال األصمعي. منه الغصن أبوها وساقُه أمها

، أي أنِكحوا "استغِربوا وال تضووا: "كان منه الضوى، ولذلك قالوا: إذا تقارب نسب األبوين: العرب
ن الوضاءة، وهذا مهموز تراه. األباعد أو الغرائبِضئ بييف باب اهلمز إن شء اهللاورجل و .  

  باب الضاد والهاء والياء

  ي - ه-ض

وكل وجع على وجع فهو هيض، . ِهضت العظم أهيضه هيضاً، إذا كسرته بعد جبور، فهو مهيض
  .هاض فؤاده احلزنُ يهيضه هيضاً، إذا أصابه احلزن مرة بعد أخرى: ولذلك قيل

  .ني وصلّى اهللا على سيدنا حممد النيب نيب الرمحة وسلّم تسليماًانقضى حرف الضاد واحلمد هللا رب العامل

  حرف الطاء في الثالثي الصحيح

  باب الطاء والظاء

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب الطاء والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  غ - ع- ط

  .أُمهلت

  ف - ع- ط

. وفالن ينظر يف ِعطْفَيه، إذا كان معجباً بنفسه. عطَفْت الشيَء أعِطفه عطْفاً، إذا ثَنيته ورددته عن جهته

وتعوج الرجل يف . الناحية من اإلنسان والدواب: والِعطْف. وما تثنيين عليك عاطفةٌ، أي رِحم أو رمحة
ويف حديث عمر بن اخلطّاب رضي اهللا . الرداء، واجلمع عطُف: والِعطاف. ِعطْفيه، إذا تثنى يمنة ويسرة
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قال . ومل أمسع هلا بواحد: األردية؛ قال األصمعي: واملَعاطف أيضاً.  العطُف، أي األرديةوألقُوا: عنه
  : الشاعر

  لكم طَرفٌ منه حديد ولي طَرفْ  ماَل لي إال ِعطافٌ وِمدرع وال

و ما يل إال السيف والدرع، ولكم من السيف الطَّرف احلديد الذي أضر بكم، ويل الطَّرف الذي ه: يقول
  : قال الشاعر. وسمي السيف ِعطافاً ألن العرب تسميه رداء. بيدي

  جعلتَ رداءك فيه ِخمارا  يِبيل النساء الدماء ويوٍم

وجاء فالنٌ ثاينَ ِعطفه، إذا . يوماً تسقط النساُء فيه هلوله ضربت بسيفك فيه فجعلته ِخماراً لألقران: أراد
وقوس . وقد مست العرب عطَيفاً وعطّافاً.  على بالن، إذا أوى له أو وصلهوتعطّف فالنٌ. جاء رخي البال

والعفْط . معطوفة السية، وهي اليت تتخذ لألهداف فتعطف ِسيتها عليها عطفاً شديداً، يعين القوس العربية
ومن . تاً وليس بالعطاسعفَطَِت العرتُ تعِفط عفْطاً، وهي ريح تخرجها من أنفها تسمع هلا صو: من قوهلم

العنز، : ؛ فالعافطة"ما له عافطة وال نافطة: "وتقول العرب". أهونُ علي من عفْطَة عنٍز: "ذلك قوهلم
  .رجل ِعفْطي، إذا كانت فيه لُكنه، فال أدري مما أُخذ: فأما قوهلم. الضائنة: والنافطة

  ق - ع- ط

والقَطيع من . ومضى ِقطْع من الليل، واجلمع أقطاع. د الوصلقَطَعت الشيَء أقطَعه قَطْعاً، والقَطْع ض
قال الشاعر يصف . السوط من العقَب، واجلمع قُطُع: والقَطيع. معروف، واجلمع قُطعان: الظِّباء والغنم

  : ناقة

  تكاد تطير من رأي القطيِع  تغتلي بالِبيِد حرٍف مروٍح

    

حي من العرب، والنسب إليه : وبنو قُطْعة. معروفة: اللحم وغريهوالقطعة من . وسيف قاطع وقَطّاع
ة. قُطْعيعوبنو قُطَي :نسب إليهم قُطَعيووجد فالنٌ يف بطنه قُطْعاً، إذا وجد فيه وجعاً. قبيلة أيضاً ي .

ؤها؛ وأىب وأصاب بئر بين فالن ِقطْع وقُطْع أيضاً، إذا نقص ما. مقاطع األودية، وهي مآخريها: واملَقاطع
  : قال الشاعر. ضرب من التمر يقال إنه السهريز: والقُطَيعاء. األصمعي إال قُطْع

  وعندهم البرني في جلٍَل ثُجِل  يعشّون القُطَيعاء ضيفَهم باتوا

  : قال أبو ِخراش اهلُذيل. سهم قصري النصل عريض، واجلمع ِقطاع: والِقطْع. وقُطع بفالن، إذا انقطع به

w  ُأقَيِدر محموز الِقطاِع نَذيُل  منيباً وقد أمسى تقدم ِوردها
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واقتطع فالنٌ من مال فالن ِقطعةً، إذا . يقال نذْل ونذيل، مثل كالم بلْغ وبليغ ووجز ووجيز: قال أبو بكر
 ِعمامته، إذا لواها على رأسه واقتعط الرجلُ. الطِّنِفسة اليت يوطّأ ا حتت الرحل: والِقطْع. أخذ منه شيئاً

ومل يرددها حتت حنكه وسدلَها على ظهره، فإذا الثها على رأسه ومل يسِدهلا على ظهره ومل يرددها حتت 
  .حنكه فهي القَفْداء

  ك - ع- ط

  .أُمهلت

  ل - ع- ط

لَع؛ وجيوز مطِلع ومطلَع طَلَع القمر وغريه طُلوعاً فهو طاِلع، ووقت طلوعه املَطِْلع، وموضع طلوعه املَطْ
، أي "هذا بسر قد طلع اليمن: "ويف احلديث. وكل باٍد لك من علُو فقد طَلَع عليك. فيهما مجيعاً

. طَلَع فالنٌ، إذا بدا؛ واطّلع، إذا أشرف من علْو اىل سفْل: قال أبو بكر. قصدها، وهو بسر بن أرطاة

وعلوت ِطلْع . ع أنجٍد، إذا كان مغامساً لألمور ركّاباً هلارجل طَالّ: ويقال. موضع بنجد: وطُويِلع
وطَلْع . وأطلعته ِطلْع أمري، إذا أبثثته سرك. األكَمة، إذا علوت منها مكاناً تشرف منه على ما حوهلا

الذين : وطالئع القوم يف احلرب. وما يسرين بذلك ِطالع األرض ذهباً، أي ِملؤها. معروف: النخل
جارية : ويقال. النفس طُلَعة، أي تطَلَّع اىل كل شيء: ويقال. يتعرفون أخبار أعدائهم، الواحدة طَليعة

إن هذه النفوس طُلَعة : ويف كالم احلسن البصري. طُلَعة خبأة، إذا كانت تطَلَّع مرة وختتبئ أخرى
مسعت احلسن : وأحسب أن يونس قال:  بكرفاقدعوها باملواعظ وإال نزعت بكم اىل شر غاية؛ قال أبو

الذي يرقُب الغارب منها : والطالع من النجوم. يقول هذا الكالم فذُكر أليب عمرو فعجب من فصاحته
ويقول . ِميسم يف عرض خد البعري، والبعري معلوط، واالسم الِعالط: والعلْط. فكالمها يراقب صاحبه

سواد تخطُّه : والعلْط. سوٍء وألعِلطنك، أي ألِسمنك به وسماً يبقى عليكألعلُطَنك علْطَ : الرجل للرجل
ال : وبعري علُط وعطُل. وقد مست العرب ِعالطاً ومعلوطاً. املرأة يف وجهها تتزين به، وهو العلْط أيضاً

  : قال الشاعر. ِخطام عليه

هكُضتَر ضيرلُطَ العِت العرورواع  أم هعبئداء والرالفوارس بالد 

: وامرأة عاطل. جبل معروف: وعطالة. متام اجلسد وطوله؛ وامرأة حسنة العطَل، وكذلك الرجل: والعطَل

وعطّلَ القوم مرتلَهم تعطيالً، إذا ارحتلوا عنه . ِشمراخ من طَلْع فُحال النخل: والعطيل. ال حلْي هلا
السفْعة اليت : ولُعطَة الصقر. خطّ بسواد تخطُّه املرأة يف خدها: واللُّعطَة. تامة طويلة: لوناقة عيطَ. وأخلَوه w
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 ألطَعه لَطْعاً، وال يكون اللَّطْع إال - بكسر الطاء ال غري - لَِطعت الشيَء : واللَّطْع من قوهلم. يف وجهه
اُء، إذا كان يف شفاههما بياض، وأكثر ما يعتري رجل ألطَع وامرأة لَطْع: وللّطَع مواضع؛ يقال. باللسان

  : قال الراجز. وعجوز لَطْعاء، إذا حتاتت أسناا؛ وكذلك ناقة لَطْعاُء، إذا هِرمت. ذلك السودان

زيجع بيسدرد لَطْعاء 

منها منظراً إبليس نأحس  

  .ة لَطْعاُء، إذا كانت كذلكقلّة حلم الفَرج وما حوله وذلك عيب؛ امرأ: واللَّطَع أيضاً

  م - ع- ط

    

: والطعام. مذاقه؛ وطَِعمت الشيَء أطعمه طَعماً، إذا أكلته، وتطعمته، إذا ذقْته أيضاً: طَعم كل شيء

وقد مست العرب مطِْعماً وطُعمة . تطَعم تطْعم، أي ذُق تشتِه: ويقولون للرجل إذا كره الطعام. معروف
وهذا . وفالن خبيث الطِّعمة، أي رديء املكسب. هذا الشيء طُعمة لك، أي مأكلة: ويقال. ةوطُعيم

املواضع اليت يطْعم فيها : واملَطاعم. وناقة مطعم وطَعوم، إذا كان ا ِنقْي. طُعمة لك، أي أُكْلَة لك
.  وال مشرب، أي ما يطعمه ويشربهما له مطْعم: ويقال. يطعمون الطعام: وقوم مطاعم ومطاعيم. الطعام

إصبعاه اللتان يأخذ ما : ومطِعمتا الصقر. األشياء اليت تؤكل: واملَطاعم. وتطاعم الطائران، إذا تغارا
وقت قبضهم الرزق؛ : وطَمع اجلند. معروف؛ طَِمع يطممع طَمعاً، وأطمعته إطماعاً: والطَمع. الشيء

مجع مطْمع؛ وما يل يف هذا األمر طَمع وال : واملَطامع. طَِمع يطمع طَمعاً: قوهلموأحسبه مولّداً من 
وقد . اعتمطَ فالنٌ ِعرض فالن وعمطَه، إذا عابه: معروف؛ يقال: والعمط. ورجل طاِمع وطَِمع. مطْمع
مطَع يف : واملَطْع من قوهلم. بتعِمطَ نعمةَ اهللا، مثل غَِمصها وغَِمطَها، بالعني والغني، وليس بثَ: قالوا

األرض مطْعاً ومطوعاً، إذا ذهب فلم يوجد؛ ذكرها بعض أصحابنا من البصريني عن أيب عبيدة عن 
بل األمعط : ذئب أمعطُ، إذا حتات شعره؛ وقال قوم: واملَعط من قوهلم. يونس، ومل تسمع من غريه

: ويقال. موضع: ومعيط. وقد مست العرب ماِعطاً ومعيطاً. ألرضالطويل األقراب أو الطويل على وجه ا

  .مر فالنٌ برحمه مركوزاً فامتعطَه؛ وكذلك امتعط سيفَه، إذا انتضاه

  ن - ع- ط

  : قال أبو زبيد. وطعنت يف الرجل أطعنه طَعناناً، إذا ذكرته بقبيح. طَعن بالرمح يطعن ويطعن طَعناً
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  طَعناناً وقوَل ما ال يقاُل  شّناءِة إالظاهر ال وأبى

وتطاعن القوم ِطعاناً واطّعنوا . الطّعن بالرمح، والطَّعنان باللسان؛ هكذا كالم العرب: قال األصمعي
ومحار طَعني . وقوم مطاعني يف احلرب. ورجل طَعان يف أعراض الناس. الداء املعروف: والطاعون. اطِّعاناً

مبرك اإلبل بني : والعطَن. أصل بناء العنطْنط، وهو الطويل املضطرب: والعنط. الرجلومطعون؛ وكذلك 
وإبل . وفالن رحب العطَن، أي كثري املال واسع الرحل. نهلتها وعلَلها حول موِردها، واجلمع أعطان

نت املَسك تعطيناً فهو معطَّن ومعطون وعطَّ. املَعطَن، واجلمع معاطن: ويقال للعطَن أيضاً. عواِطن وعطون
وعطني؛ وقد عطّنته وعطَنته، إذا نضحت عليه املاء مث طويته ليلني شعره أو صوفه، وهو حينئذ أننت ما 

. معروف، ومجعه أنطاع: والنطَع من األدم. ما هو إال عطني: يكون، فلذلك قيل للرجال املُنِتن البشرة

والنعط منه . موضع: وجو ِنطاع. ع الفم فقد قيل ِنطَع ونطْع، وهو أعاله حيث حينك الصيبفأما نطْ
  .اشتقاق ناِعط، وهو اسم موضع

  و - ع- ط

طاع يطوع طوعاً مثل أطاع يطيع إطاعةً سواء؛ إال أم يقولون طاع له وأطاعه، وال يقولون طاعه كما 
  : وأنشد. يقولون أطاعه

هاوقلت للقلب دِع اتّباع  

  فطاع لي وطال ما أطاعها

وعطا يعطو عطْواً، إذا مد يده ليتناول؛ وكل ماد يده اىل شيء ليتناوله . وفالن طَوع يدك، أي منقاد لك
؛ هذا مثل من أمثاهلم، وذكر بعض أهل اللغة أنه ال يدري ما "عاٍط بغري أنواط: "ومن أمثاهلم. فهو عاٍط

لعرفه؛ واألنواطمعناه ولو أنعم ط، وهو ما يعلَّق:  النظرومجع ن.  

  ه - ع- ط

هطَع وأهطع فهو هاِطع ومهِطع، إذا أقبل مسرعاً خائفاً، ال يكون ذلك إال مع خوف؛ كذا يقول أبو 
اع: "عبيدة يف قولة جلّ وعزاىل الد ِطعنيهالطريق الواسع، زعموا: واهلَطيع. ، واهللا أعلم"م.  

  ي - ع- ط
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وناقة عيطاُء ومجل أعيطُ، واجلمع . سهل الِعنان والِقياد، وأحسب أن هذه الياء قُلبت عن الواو:  طَيعفرس
. طويلة: وكذلك هضبة عيطاء. ِعيط، إذا كان طويل العنق، ورمبا وصف الفرس بذلك أيضاً لطول عنقه

  : قال أبو كبري اهلُذيل يصف هضبة

  ورقَ الحمام جميمها لم يؤكِل  يسهاعيطاء معِنقَةٌ يكون أن

  .ليس فيها ما يأكل جميمها وهو نبتها، يريد أا مهلَكَة: يقول

  باب الطاء والغين

    

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف - غ- ط

قلّة شعر احلاجب، ورمبا استعمل ذلك : مصدر غِطف يغطَف غَطَفاً، وهو ضد الوطَف، والغطَف: الغطَف
وقد مست العرب . لّة شعر هدب الشفْر، ورجل أغْطَف وامرأة غَطْفاُء؛ وبه سمي الرجل غُطَيفاًيف ق

  .غَطَفان، واشتقاقه من الغطَف أيضاً، وهو أبو قبيلة، وغُطَيفاً، وهو أبو بطن منهم

  ق - غ- ط

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - غ- ط

غَِلت فيه يغلَت غَلَتاً؛ ذكر ذلك أبو عبيدة، وقال : يف احلساب فيقالغَِلطَ يف كالمه يغلَط غَلَطاً، فأما 
الكَِلم اليت يغالَط ا، الواحدة مغلَطَة وأُغلوطة، : واملَغاِلط. مها سواء لقرب خمرج التاء من الطاء: غريه

  : قال الشاعر. اختالط الكالم أو أصوات الطري: واللَّغط. ومجيعها أغاليط وأغالط

لْسفوقهم لْهتين نُزوال لَغَطَ   الحصى باتت تشذَّرالقطا بالج 

والغطَل منه اشتقاق . موضع: ولُغاط. مسعت لَغط القوم ولَغطهم، ومل جيئ به غريه: يقال: قال األصمعي
صمعي له غَطَلَت ليلتنا غَطَالً، ومل يعرف األ: الغيطَل، فالغيطَلة غَيطَلَة الليل، وهو اختالط ظلمته؛ يقال

البقرة الوحشية، وفسروا بيت : الغيطَلَة: وقال قوم. الشجر امللتف، ومجعه غَياطل: والغيطَل. فعالً متصرفاً
w  : زهري
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  خافَ العيون فلم ينظر به الحشَك  استغاثَ بسيٍء فَز غَيطَلٍَة كما

: الغيطلة: أن الغيطَلَة الشجر امللتف، وقال قومالغيطَلَة هاهنا البقرة الوحشية؛ وأىب األصمعي إال : فقالوا

  .اختالط الصوت

  م - غ- ط

. غَمطَ النعمةَ يغِمطها، وقالوا غَِمطَها يغمطها، واملصدر الغمط، والفاعل غامط، إذا جحدها وكفرها

رامي يف قوسه ميغط مغطَ ال: واملَغط من قوهلم. أصل بناء حبر ِغطَم وغَطَمطَم، أي كثري املاء: والغطْم
  : قال الراجز. ومتغط البعري يف سريه، إذا مد يديه مداً شديداً. مغطاً، إذا أغرق النزع فيها

  يفجر اللَّباِت باإلنباِط

  مغْطاً يمد غَضن اآلباِط

  .يس باملستعملسقط البيت على فالن فتمغط فمات، أي قتله الغبار، ول: وذكروا أن بعض العرب قال

  ن - غ- ط

  .أُمهلت

  و - غ- ط

املنخِفض من األرض حىت يواري ما فيه، ومجع غَوط : الغوط أشد اخنفاضاً من الغائط وأبعد، والغائط
: والغوطة. غَوطٌ ِبطٍني، أي بعيد: ويقال. أغواط، ومجع غائط ِغيطان، فكأن الغوط أغمض من الغائط

 أغطوه غَطْواً، إذا سترته، مثل غَطَيته أغِْطيه غَطْياً، فأنا غاٍط كما ترى، وغَطَوت الشيَء. موضع بالشام
طُوغويف اللغة األوىل م ،ِطيغوالشيء م.  

  ه - غ- ط

  .أُمهلت

  ي - غ- ط

طَغى يطغى طُغياناً، وكل متجاوز حده فقد طَغى يطغى؛ طَغى السيلُ، إذا جاء مباء كثري يتجاوز حد ما 
wورجل طاغية، اهلاء . وطغى الدم باإلنسان، إذا تبيغ به. وطَغى البحر، إذا هاجت أمواجه.  عليهكان جيري
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كثرية األغصان منبسطتها : وشجرة غاطية. وغَطَيت الشيَء أغِْطيه غَطْياً، اللغة العالية، أي سترته. للمبالغة
  : قال الشاعر يصف الكَرم. على وجه األرض

  يعصر منها مالحي وِغرِبيب   اهللا غاطيةٌأعاجيِب خَلِْق ومن

  .غطّيته أغطّيه، إذا سترته بشيء، فهو مغطّى: ويقال. الشعر لرجل من أهل السراة جاهلي: قال أبو بكر

  باب الطاء والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق -ف- ط

ما طَِفق يفعل كذا وكذا، بل ال : يقالما زال يفعل كذا وكذا، وال : طَِفق يفعل كذا وكذا، كما قالوا
العنقود من : والِقطْف، بكسر القاف. قَطْفُك الشيَء بيدك تقِطفه قَطْفاً: والقَطْف. يقولونه إال إجياباً

وجاء . معروفة: والقَطيفة. ضرب من النبت، الواحدة قَطَفَة؛ وبه سمي الرجل قَطَفَة: والقَطَف. العنب
  : قال الشاعر. لكَرم، مثل ِصرام النخلزمن الِقطاف، ِقطاف ا

 عصارِة أعناِبها وعند  أِحب أثاِفتَ عند القطاف

وقُطافة . موضع: والقَطيف". إن القَطوف تبلُغُ الوساع: "ومثل من أمثاهلم. متقارب اخلطو: ودابة قَطوف
  .فْطاً، إذا سِفد، فهو قافطوقَفَطَ الطائر يقِفط وقَِفطَ يقْفَطُ قَ. ما قطفته من مثره: الشجر

  ك -ف- ط

  .أُمهلت

  ل -ف- ط

    

ال أعرف للطُّفولة وقتاً؛ صيب ِطفْل، وجارية ِطفْلَة بينة : قال األصمعي. املولود؛ ِطفْل بين الطفولة: الطِّفْل
: وطَفيل. ، وليس بثَبتالطَّفالة: فأما اجلارية الطَّفْلَة فالناعمة اخلَلْق، واملصدر الطُّفولة، وقال قوم. الطّفولة

  : قال الشاعر. موضع

  وهل تَبدون لي شامةٌ وطَفيُل  أِردن يوماً مياه مجنٍّة وهل
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وذكر ابن الكليب وأبو عبيدة أن طُفَيالً املنسوب إليه الطُّفَيليون رجل من أهل . وقد مست العرب طُفَيالً
  : قال الشاعر. اختالط أول الليل بباقي النهار: والطَّفَل. ئسالكفوة من غَطَفان كان يقال له طُفيل العرا

  وعلى األرض غَياياتُ الطَّفَْل  فتَدلَّيتُ عليها قافالً

واملَطافيل . وطَفَلَِت الشمس، إذا مهّت بالغروب. وطَفّلَ الليل تطفيالً، إذا أقبل ظالمه. أوله: وطَفَلُ الظالم
احلديثات العهد بالنتاج : والعوذ املطافيل من اإلبل. ها وهي قريبة عهد بالنتاجاليت معها أوالد: من الظِّباء

  : قال الشاعر. اليت معها أوالدها أيضاً

 تزجي خَلْفَها أطفالَها عوذاً  الواهب المائةَ الِهجان وعبدها

للَّطَف معروف؛ لَطُف يلطُف لُطْفاً وا. الكُالم: الطني اليابس، لغة ميانية، الذي يسميه أهل جند: والطَّفال
املفاجأة؛ افتلط الرجل، إذا : والِفالط. وتالطف القوم باللَّطَف تالطفاً، إذا تواصلوا. ولَطَفاً فهو لطيف

  .وذهب دم الرجل طَلَفاً مثل هدراً، بالطاء والظاء، والظاء أكثر. فوجئ يف األمر؛ لغة هذلية

  م -ف- ط

: مه فَطْماً، إذا قطعت عنه الرضاع، واملولود فَطيم واألم فاطم؛ واألصل يف الفَطْمفطمت املولود أفِط

امرأة من العرب معروفة، وهلا : وفُطَيمة. ومسيت فاطمة بالقَطْع من فَطَمت الشيَء أفِطمه فَطْماً. القَطْع
  : موضع، وأنشدوا: فُطَيمة: وقال قوم. حديث

 فُطَيمةَ ال ِميٌل وال عزُل جنْبي  ِو ضاحيةًنحن الفوارس يوم الِحنْ

ألفِْطمنك عن كذا، أي ألقطعن طَمعك : ويقول الرجل للرجل. حنن الفوارس يوم العين ضاحيةً: ويروى
  .عنه

  ن -ف- ط

لُ وطَنف الرج. القطعة النادرة من أعلى اجلبل تشرف على ما حتتها، واجلمع أطناف وطُنوف: الطُّنف
. ما تطَنف نفسي اىل هذا، أي ما أشفَت عليه: ومنه قوهلم. حائطَه، إذا جعل له الِبرِزين، وهو اإلفريز

ورجل فَِطن . قوهلم طنف نفسه اىل كذا وكذا كأنه أدناها اىل الطمع، وهو يرجع اىل الطُّنف: وقال أيضاً
فَطُن فطانةً، واالسم الِفطْنة، وقالوا الفَطَن وال أدري ما وفَطُن بين الفَطانة والفُطونة، زعموا، وقد فَطَن و

القُرط؛ صيب منطّف، واجلمع ِنطاف، وقال مرة : والنطَف. فأما تسميتهم الِفطْيون فاسم أعجمي. صحته
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ذلك من إذا كان ملطَّخاً بالشر فاسد الدخلَة؛ وأصل . ورجل نِطف بين النطافة والنطوفة. أنطاف: أخرى
  : قال الراجز. البعري النِطف، وهو الذي قد بلغت الغدةُ قلبه أو كادت

 علي سرتي ال تنقِعفْ شُدا

  إذا مشَيتُ ِمشْيةَ العوِد النَِّطفْ

ماذا بفالن من النطافة : ويقال. انقعف الشيء، إذا زال عن موضعه خارجاً: يقال. ِشكّيت: ويروى
مررنا بنطْفٍَة : معروفة؛ وكل ماء جمتمع نطْفَة، وال يكون إال قليالً؛ يقال: والنطفَة. لفسادوالنطوفة، أي ا

وكل سائٍل أو قاطٍر من إناء . سجراَء، أي قريبة العهد بالسحاب، ونطفة زرقاء، إذا صفَت واخضر ماؤها
أصاب فالنٌ كَنز : ويقال. وغريه فهو ناطف، وأحسب أن اشتقاق هذا الناطف املأكول من هذا لسيالنه

معروف عريب صحيح، بكسر : والنفْط. رجل من بين متيم له حديث: النِطف، وخلْد النِطف، والنِطف
  : وأنشد األصمعي. النون، وفتحها خطأ عند األصمعي

ِط كأنطها واإلببين إب 

  ثوباً من الثوم ثَوى في ِنفِْط

رق جلدها من العمل فصار فيها كاملاء، والواحدة نفْطَة، والكف نفيطة وتنفّطت يد الرجل، إذا 
ومنفوطة، وقالوا نافطة أيضاً، يف لغة من قال نِفطَت؛ فإذا كان الفعل هلا فهي نافطة ومتنفِّطة، وإذا فُعل ا 

  .سير ما فيه طَفَأنن، أي ما فيه تؤدة: ويقال. فهي نفيط ومنفوطة

  و -ف- ط

    

وطاف يطوف طَوفاً، إذا دار حول الشيء؛ . طَفا الشيُء على املاء يطفو طَفْواً وطُفُواً، إذا عال ومل يرسب
  : وقُرئ على أيب حامت: وأطاف به يطيف إطافةً، إذا أملّ به؛ قال أبو بكر

  وسطَ الشُّروب فلم يلِْمم ولم يطُِف  لدبيةَ منذ اليوِم لم أره ما

النجو؛ طاف فالنٌ : والطَّوف. يِطِف أحسن يف هذا املوضع يا غالم:  سادن الالت؛ فقال أبو حامت:دبية
خشب يجمع ويقرن بعضه اىل بعض : والطَّوف. يطوف طَوفاً، إذا أجنى واحتبس عليه طَوفُه، أي جنوه

م واجلَشم؛ هكذا فُسر يف اخلَد: والطوافون. ويركب عليه يف البحر، واجلمع أطواف وصاحبه طواف
والفَطْو يهمز وال يهمز؛ فَطَوت . فأما الفُوط اليت تلبس، الواحدة فوطة، فليست بعربية. الترتيل، واهللا أعلم

wوفَطَأت ظهر الدابة وفَطَوته، إذا محلت عليه محالً . الرجلَ أفطُوه فَطْواً، وفَطَأته أفطأه فَطْأً، إذا ضربته بيدك
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كثرة شعر احلاجبني؛ رجل : والوطَف. فَطَأها يفطَؤها فَطْأً: ورمبا كُين بالفَطْأ عن النكاح فقالوا. الًثقي
قال . مسترخية اجلوانب لكثرة مائها: سحابة وطْفا: أوطَف وامرأة وطْفاُء، مث كثر ذلك حىت قالوا

  : الشاعر

  ها الى أصباِرهاوطْفاء تمأل  وباكَرها الشَّتي بِديمٍة عزبتْ

  ه -ف- ط

سعة يف الظهر شبيه بالفَزر؛ فَِطه : والفَطَه. شجر يجتىن مثره ويختبز يف املَحل، الواحدة طَهفَة: الطَّهف
  : قال أبو ِخراش. اسم رجل: واهلَِطف. الرجل يفطَه فَطَهاً

  ِطِفمن الرواويق من ِشيزى بني اله  كان حياً لغاداهم بمتْرعٍة لو

  ي -ف- ط

: والطُّفْي. أطْفَيت النار: طَِفئِت النار، مهموز، تراه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل؛ ويقال يف لغة من مل يهمز

طَيف : "وقد قرئ. اخليال الطائف يف املنام؛ طيف اخليال وطائف: والطَّيف. خوص املُقْل، الواحدة طُفْية
  .وأطاف يطيف إطافةً، وتطيف تطيفاً، وطيف يطيف تطييفاً". نطائف من الشيطا"، و"من الشيطان

  ك -ق- ط

  .أُمهلت

  ل -ق- ط

جرى طَلَقاً أو طَلَقني، أي : والطَّلَق من قوهلم. الذي تسميه العامة الطَّلْق، وهو نبت أو صمغ نبت: الطَّلَق
قال الراجز يصف شيخاً على عود على . ه اإلبلقيد من ِقد أو عقٍَب تقيد ب: والطَّلَق. شأْواً أو شأوين

  : طريق

  عود على عوٍد على عوٍد خَلَقْ

  كأنّه والليُل يرمي بالغَسقْ

  مشاِجب وِفلْقُ سقٍْب وطَلَقْ
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: العمود؛ وأراد بِفلْق سقٍْب: شبه عظام مجله مبشاجب لتداخل بعضها يف بعض؛ والسقْب والصقْب

وليلة طَلْقَة ويوم طَلْق، إذا مل يكن فيه .  ورجل طَلْق الوجه وطَليق الوجه، إذا كان بهلُوالً ضحاكاً.نصفَه
وال قُر رراء طَلْقَة. حيت الليلة القَممه تطليقاً، واالسم الطَّالق؛ وطَلُقَِت املرأةُ . ورمبا سوطلّق الرجلُ امرأت

واألطالق، . قت األسري إطالقاً، إذا فَكَكْته، فهو مطْلَق وطليقوأطل. فهي طالق، وطُلِّقت فهي مطلَّقة
ورجل طُلُق ذُلُق وطُلَق . ال ِخطام عليها: وناقة طاِلق. أقتاب البطن يف بعض اللغات: األمعاء، وقالوا: قالوا

  : قال النابغة. دوطُلِّق السليم، إذا سكن وجعه بعد الِعدا. ذُلَق، إذا كان طليق الوجه ذَِلق اللسان

 حيناً وحيناً تُراِجع تطلِّقه  تناذَرها الراقون من سوِء سمها

  : وقال اآلخر. طوراً وطوراً: ويروى

  كما تعتري األهواُل رأس المطلَِّق  الهموم الطارقاتُ يعدنَني تَبيتُ

وما أَبين الطالقةَ يف وجه فالن، . قاً وطَليقاًوقد مست العرب طَلْ. األسري إذا أُطلق، واجلمع طُلَقاء: والطّليق
طَلَب املاء لِورد الغد، : وليلة الطَّلَق. وطُِلقَِت املرأةُ عند الوالدة تطْلَق طَلْقاً، إذا متخضت. أي البشاشة

: قالوي. أطِْلق يديك باإلنفاق؛ واإلنفاق ضد اإلمساك: ويقال للرجل. واإلبل طَوالق، وأصحاا مطِْلقون

رعرجليك باملشي، أي أس قال الراجز. أطِْلق :  

 يديك تنفعاك يا رجْل أطِْلقْ

  بالريِث ما أطْلَقْتَها ال بالعجْل

    

: والقَطْل. قصري: ورجل قُالط. والقَلْط فعل ممات، ومنه اشتقاق القَلَِطي، وهو القصري اتمع اخلَلق

وكان أبو . وخنلة قَطيل، إذا قُطعت من أصلها فسقطت.  فهو قَطيل ومقطولالقَطْع؛ قَطَلَه يقِطله قَطْالً
  : ذؤيب اهلذيل يلقَّب القَطيل بقوله

  ِثقاُل الصخر والخشب القَطيُل  ما زار مجنأةً عليها إذا

: والقاطول. يصف قرباً، وكانوا جيعلون على اللّحود أغصانَ الشجر كما يجعل اللَِّبن يف دهرنا هذا

القطعة من : والقَطيلة. ناقور من النقْر: موضع، وميكن أن يكون عربياً ألنه فاعول من القَطْل، كما قالوا
مصدر لَقَطَ يلقُط : واللَّقْط. حديدة يقطع ا، واجلمع املَقاطل: واِملقْطَلة. ِكساء أو ثوب ينشف به املاء

: واللّقيط واملَلقوط. وكل ما لُِقط فهو لُقاطة. شيَء من األرضلَقْطاً، كلَقِْط الطائر احلَب ولَقْط اإلنسان ال

معروفة، وهو ما التقطه اإلنسان فاحتاج إىل : واللُّقَطَة اليت تسميها العامة اللُّقْطَة. املولود الذي ينبذ فيلتقط
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. ما لُقط فيه: لْقَطما لُقط منه؛ واِمل: ما لُقط من حبه بعد حصاده؛ وِلقاط النخل: ولُقاطة الزرع. تعريفه

  : قال الراجز

  قد تَِخذَتْ سلمى بقَو حائطا

  واستأجرتْ مكَرِنفاً والِقطا

  وطارداً يطارد الوطاِوطا

  : قال الشاعر. حي من العرب أيضاً: وبنو ِملْقَط. حي من العرب: وبنو لَقيط. وقد مست العرب لَقيطاً

 ِشفاء لو أصبن المالقطا وكان  لٍكأصبن طَريفاً والطّريفَ بن ما

  ".لكل ساقطٍة القطةٌ: "ومثل من أمثاهلم. يريد بين عمرو بن ِملْقَط، بطن من طَيئ

  م -ق- ط

. وقُِمطَ األسري، إذا جمع بني يديه ورجليه حببل. قَمطَ الطائر قَمطاً، مثل قَفَطَ سواء، وهو السفاد: القَمط

  : قال الشاعر. ميط، مثل كَريت سواء، أي تاممر بنا حولٌ قَ: ويقال

  ألهل الِعراقَيِن عاماً قَميطا  غَزالةُ سوقَ الِجالِد أقامت

امرأة من احلَرورية دخلت الكوفة يف ثالثني نفساً، ويف الكوفة ثالثون ألف مقاتل، فصلّت الغداة : غَزالة
  : رجوأنشد أبو بكر لرجل من اخلوا. وقرأت البقرة وآل عمران

 تَفْرقُ من صفير الصافِر فَتْخاء  أسد علي وفي الحروب نَعامةٌ

 كان قلبك في جناحي طائِر بل  هالّ برزتَ الى غَزالةَ في الوغى

 فوارسه كأمِس الدابِر تركتْ  غَِشيتْ غَزالةُ خيلَه بفوارٍس

وقَطَم .  قَطْماً، إذا قطع؛ وعنه عِدل اسم قَطاِمالقَطْع؛ قَطَم يقِطم: والقَطْم. وكل شيء شد فقد قُِمطَ
. وكل ما قَطَمته مبقدم فيك فألقيته فهو قُطامة. الفصيلُ النبت، إذا أخذه مبقدم فيه قبل أن يستحكم أكله

  : قال األعشى. هائج: وفحل قَِطم. جبل: واملقطَّم بالتشديد

افٍة كالفَنيِق القَِطميبز  

ره:والقُطاميسِمبن قْر، والقَطام، بفتح القاف إذا مل يكن فيه ياء، واشتقاقه من القَطْم ألنه يقِطم اللحمالص  .

  : قال امرؤ القيس. ملك من ملوك ِكندة: وابن أم قَطام

  ونشدتُ حجراً وابن أم قَطاِم
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داء يصيب النخل فيمتنع من : طَقاملَ: قال أبو زيد: واملَطَق، قال أبو حامت. اسم: وقُطامة. وثأرت: ويروى
  : قال الشاعر. ومتطّق الرجلُ كأنه يتطعم شيئاً فيلصق لسانه بِنطع فيه فتسمع له صوتاً. احلمل؛ لغة ميانية

 ذاقها من ذاقها يتمطَّقُ إذا  تُريك القذى من دونها وهي دونه

قّاط، وهو الذي يكري من مرتل اىل رجل ماِقط وم: واملَقْط من قوهلم. من حتتها وهي فوقه: ويروى
ومقَطْت احلبلَ أمقُطه مقْطاً، إذا شددت فَتلَه، وبه . احلازي الذي يتكهن ويطرق باحلصى: واملاِقط. مرتل

ِمقاط : قال أبو بكر. ورمبا سمي ِرشاُء الدلو ِمقاطاً. احلبل الشديد الفتل، واجلمع مقُط: سمي اِملقاط
  .رب مأِْقٍط قد شهده فالن؛ أي معركة، واجلمع املآقط: ويقال. ِمقْوده: الفرس

  ن -ق- ط

. ، أي ال تيأسوا، واهللا أعلم"ال تقْنطوا من رمحلة اهللا: "وقد قُرئ. قَنطَ يقِنط وقِنط يقنط قُنوطاً فهو قاِنط

  : قال الراجز

  قد وجدوا الحجاج غير قانِط

خدمه وحشمه؛ من : وقَطني الرجل. ن قُطوناً، إذا أقام به، فهو قاطنوقَطَن الرجلُ باملكان يقطُن ويقِط
    : وقال املتلمس. راح القَطني: ذلك قوهلم

ِلكه وقطينَها مأم ود  يالعبه كالِمزالمفاصِل أير ِرخْو  

: نون، وإذا مسعتخف القطني، فهم القوم القاط: فإذا مسعت يف شعر: قال أبو بكر. كاِملرود: الرواية

. معروف؛ خيفَّف ويثقَّل: والقُطْن. جبل معروف، وبه سمي الرجل قَطَناً: وقَطَن. قَطني فالٍن، فهم حشمه

  : أنشدنا أبو حامت عن أيب زيد يف تثقيله

تَنسى دمِعها المرجم كأن  

د القُطُنقُطُنَّةٌ من جي  

سميها العامة الرمانة، وهي قطعة من الكَِرش متراكب بعضها على بعض، اليت ت: وقَِطنة البطن من البعري
  : قال الراجز. اللحمة بني الوِركني، واجلمع القَِطن: والقَِطنة. لَقّاطة احلَصى: وتسمى أيضاً

حتى أتى عاري الجآجي والقَِطن  

نمالد غاءوتَلُفُّه في الريح ب  

خيط تشده املرأة يف وسطها : والنطاق. طَق ينِطق نطْقاً، فهو ناطق، وهو حسن النطْقن: والنطْق من قوهلم
ذات النطاقني، : وسميت أمساء بنت أيب بكر الصديق رمحة اهللا عليهما. تضم ا ثيابها وتسدل عليه إزارها w
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داداً لسفرة النيب صلى اهللا عليه وآله وقيل هلا ذات النطاقني ألا قطعت ِنطاقها نصفني فجعلت نصفه ِش
نقْط املصحف : والنقْط. واِملنطَقَة من هذا أُخذت ألنه ينتطق ا. وسلّم يف الغار، وشدت باآلخر السقاء

ونقَطَِت املرأةُ خدها بالسواد تتحسن بذلك، ومنه نقْط . وغريه بالقلم وما أشبهه، والواحدة نقْطَة
  .املصاحف

  و -ق- ط

والطَّوق من الِفضة . وعجز عن هذا طَوقي، أي طاقيت. مصدر طاق يطوق طَوقاً، وهي الطاقة: الطّوق
، يضرب مثالً للرجل يعمل "شب عمرو عن الطّوق: "ومنه املثل السائر. والذهب يجعل يف أعناق الصبيان

أرض تستدير : والطَّوقَة. تتشبه بالشوابشيئاً وهو ال يحسن به أن يعمل مثله، كالشيخ يتصاىب، والعجوز 
: والقَوط. سهلةً بني أرِضني ِغالظ، جاءت يف بعض اللغات والشعر اجلاهلي، ومل أمسعها من أصحابنا

  : قال الراجز. القطيع من الغنم

  ما راعني إال جناح هابطا

  فوق البيوت قَوطَه العالِبطا

تقارب اخلطو؛ قَطا يقطو فهو قاٍط : والقَطْو. على البيوت: الكثري؛ ويروى: اسم راٍع؛ والعالِبط: جناح
حفرة يف ِغلَظ جيتمع فيها : والوقْط واجلمع ِوقاط. ولعل اشتقاق القَطا من هذا لتقارب خطْوه. كما ترى

  .ماُء السماء

  ه -ق- ط

:  أن قوهلم للفَرس إذا استعجلوهواهلَقْط أيضاً، وأحسب. الطَّهق لغة ميانية، وهي سرعة يف املشي، زعموا

  : قال الراجز. ِهِقطّ من هذا

  لما سمعتُ قولَهم ِهِقطُّ

  أيقنتُ أن فارساً منحطُّ

  ي -ق- ط

  .أُمهلت

w  باب الطاء والكاف
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  مع ما بعدهما من الحروف 

  .أُمهلتا مع سائر الوجوه

  باب الطاء والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م -ل- ط

  : وكان اخلليل يروي بيت حسان. ك خبزة املَلّة بيدك لتنفض ما عليها من الرمادضرب: الطَّلْم

  يطلِّمهن بالخُمر النساء  جيادنا متمطِّراٍت تَظَلُّ

ل، رجل ِطمل. خبزة املَلّة: والطُّلْمة. وينكر يلطِّمهنئ احلال، وأكثر ما يوصف به القانص؛ : والطِّمسي
لول وِطمل وطُمقال الراجز. اللرجل ِطم :  

رطُملوٌل عليه ِطم أطْلَس  

وقع فالن يف طُملّة، إذا تلطّخ بأمر : ويقال. وطُِملَ السهم بالدم فهو طَميل ومطمول، إذا تلطّخ بدم الرمية
لة على وفرس لَطيم، إذا كان ذا غُرة مائ. واللَّطْم باليد، وال يكون إال على اخلد؛ لطَمه يلِطمه لَطْماً. قبيح

. الِعري حتمل الطِّيب والبز، واجلمع لطائم: واللِِّطيمة. وقد مست العرب الطماً ومالِطماً. أحد خديه

: هي األطيمة، واجلمع األطائم، واألطائم: ودفع ذلك قوم فقالوا: قال أبو بكر. اإلرين: واللطائم أيضاً

مصدر مطَلْته أمطُله : واملَطْل. ، وليس هذا موضعهاإلِرين، وهي حفَر تحفر ويشتوى فيها اللحم ويختبز
وكل شيء مددته فقد مطَلْته مطْالً، حنو . مطْالً فهو ممطول، إذا لويته دينه، والفاعل ماطل ومماِطل أيضاً

قال . فحل من فحول اإلبل تنسب إليه اإلبل املاطلية: وماِطل. الذهب والفضة والصفر وما أشبه ذلك
   :الشاعر

 والماِطلي الهملَّع أراحيبها  سمام نَجت منها المهارى وغُودرتْ

    

منسوبة اىل أرحب، حي من : مجع سمامة، وهي من الطري، شبه الطري ا لسرعتها؛ أرحبية: سمام
. ميان ابني ِمالطمجع ِمالط، ومها ِمالطا البعري، أي كتفاه، ويس: واملُلُط. السريع: همدان؛ واهلَملّع

ولد الناقة : واملَليط واملَليص. وملَّطت احلائط متليطاً، إذا طينته، والطني ِمالط؛ وكل ما ملّطته فهو ِمالط له
  .أملطت وأملصت: إذا ألقته قبل أن يشعر؛ يقال
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  ن -ل- ط

اسم : والنئِطل، باهلمز والكسر.  فيهااملعاصر اليت ينطَل: ما عصر من اخلمر بعد السالف؛ واملَناِطل: النطْل
  .ِمكيال اخلمر: والنيطَل. من أمساء الداهية، وقالوا ِنيِطل، بغري مهز

  و -ل- ط

. قطعة خيط أو حبل يشد ما احلَمل أو اجلدي: والطِّلْوة، بكسر الطاء. ولد الوحشية، وهو الطَّال: الطِّلْو

ال يساوي طَلْيةً، إمنا هو ال يساوي ِطلْوةً، أي قطعة : قوله العامةهذا الذي ت: قال عبد الرمحن عن عمه
قلت خلَلَف : وقال أبو عبيدة. وما على فالن طُالوة، وهذا كالم ما عليه طُالوة، أي ما عليه نور. حبل

ال والطّول خالف العرض؛ رجل طويل من قوم ِطو. اخلُرِهية، بالفارسية: ما الطُّالوة؟ فقال: األمحر
قال . ورجل أطْولُ، يف معىن طويل. كبري وكُبار: وِطيال، ورجل طُوال للواحد، بضم الطاء، كما قالوا

لُ . وكثري ما جييء يف هذا النحو. ، يف معىن كبري"اهللا أكرب: "اهللا جلّ وعزل؛ يوم أطْووالطُّوىل أنثى األطْو
ل. وليلة طُوىل، ولك اليد الطُّوىل عليل، أي فضلالف: والطَّوعلى . ضل؛ لفالن على فالن طَو لتوتطو

حبله : وِطول الفرس. وال أكلّمك طَوالَ الدهر. بطن من العرب: وبنو األطْول. فالن، إذا أفضلت عليه
  : قال طرفة. الذي يشد يف رأسه

 المرخَى وِثنْياه باليِد لكالطِّول  لَعمرك إن الموتَ ما أخطأ الفتى

ولُطْت احلوض بالطّني ألوطه لَوطاً، إذا ملّطته . ضرب من الطري: والطُّول.  بئر معروفة ذا االسم:وطُوالة
وكل شيء ألصقته . ، يعين حوض اإلبل"إن كنت تلوط حوضها وتبغي ضالّتها: "ويف احلديث. بالطّني

. الولد ألْوطُ، أي ألصق بالقلب: نهويف حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا ع. بشيء فقد لُطْته به لَوطاً

هذا ال يلتاط بصفَري، أي ال يلصق بقليب، أي ومهي وخاطري، وأصل هذه األلف واو كأنه : ومنه قوهلم
  .يلْتِوط

  ه -ل- ط

وهطَلَ املاُء يهِطل هطْالً وهطَالناً، وكذلك السحاب . قد أصاا الطَّلّ: وروضة طَلّة. امرأته: طَلّة الرجل
  .وطَهلَ املاُء يطِهل وطَِهلَ يطهل يف بعض اللغات، إذا أجن؛ وماء طَِهلٌ وطاِهل، أي آجن.  سالإذا

  ي -ل- ط
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وِليطُ كل . أطال اهللا ِطيلته، أي عمره: ويقال. واحد األطالء، وهي أوالد الظِّباء: الطَِّلي، مثل الطَّال
  .اِليطُ الشمس للو: ظاهر جلده، وكثر ذلك حىت قالوا: شيء

  باب الطاء والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن - م- ط

القَرن الذي أنت : والنمط. الثوب من صوب يطرح على اهلَودج وغريه، واجلمع أمناط وِنماط: النمط
  ".خري أميت النمط الذي أنا فيهم: "ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم. فيهم ويف دهرهم

  و - م- ط

وأُِطم البعري فهو مأطوم . وطَم يِطم وطْماً ووِطم يوطَم وطْماً فهو موطوم، إذا احتبس جنوه: م، يقالالوطْ
  : قال امرؤ القيس. مطا ميطو مطْواً؛ مطَوت م يف السري، إذا مددت السري أي أطلت: واملَطْو. من هذا

  ا يقَدن بأرساِنوحتى الجياد م  بهم حتى تِكلَّ مطيهم مطَوتُ

  : قال الشاعر. نظريه أو صديقه؛ لغة سروية: وِمطْو الرجل

 وِمطْواي مشتاقان له أِرقاِن  فِظلْتُ لدى البيِت الحراِم ُأِخيلُه

  .أراد لَه؛ يصف سحاباً: قال أبو بكر

  ه - م- ط

لك اإلنسانُ إذا كان تام اجلمال وكذ. أصل بناء التطهيم؛ فرس مطهم بين التطهم والتطهيم: الطَّهم
  : قال الشاعر. واخلَلْق

 لهم غُرةٌ منها وتطهيم الحت  تلك التي أشبهتْ خَرقاء ِجلْوتُها

أظنه مهطَ الرجلُ يف : قال أبو بكر. ومطَه الرجلُ يف األرض ميطَه مطوهاً، إذا ذهب فيها على وجهه
واهلَمط مثل اهلَضم سواء، أو . ت الرجلَ أِمهطه واهتمطته، إذا ظلمتهوهمطْ. األرض، ومنه املَهاطُ البعيد

  .قريب منه

  ي - م- ط
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. اجلور؛ ماطَ مييط ميطاً، إذا جار: واملَيط. الظهر، وأصله الواو، ويثنى مطَوين، ومنه اشتقاق املَِطية: املَطا

قال . البطّال اللَّعاب: واملَياط. ه وأمطته إماطةً وميطاًِمطْت: وِمطْت األذى عن الطريق، إذا حنَّيته عنه؛ يقال
  : الراجز

  شُبتْ لعينَي غَِزٍل مياِط

  سعِديةٌ حلّتْ بذي ُأراِط

طيمغ الشجر مثل اللُّبان تأكله األعراب: واألممغ يؤكل من صوطَما املاُء يطمي ويطمو، إذا كثر، . ص
  .لغتان فصيحتان

  ء والنونباب الطا

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و - ن- ط

  : قال الراجز. جلّة صغرية يكرت فيها التمر: والنوط. مصدر نطْت الشيَء أنوطه نوطاً، إذا علّقته: النوط

  فعلِِّق النَّوطَ أبا محبوِب

  إن الغَضا ليس بذي تَذْنوِب

.  ألن الغضا ال تذْنوب فيه وإمنا التذْنوب يف التمرهذا يقال للذي يطلب احلاجة ممن ليس عنده شيء

ويف . هذا مجل منوط له، له، وقد ِنيطَ له: غُدة تصيب البعري يف بطنه فال تلبثه أن تقتله؛ يقال: والنوطَة
البعد؛ : والنطْو. شجرة كانت تعبد يف اجلاهلية: وذات أنواط. ، أصله من الواو"بعري قد نيطَ له: "احلديث

  : قال الشاعر. اسم حصن خبيبر: بيننا وبينهم نطْو بعيد وأحسب أن نطاة من هذا اشتقاقها؛ ونطاة: يقال

 ذاِت مناكٍب وفَقاِر شَهباء  نَطاةُ من النبي بفَيلٍَق رميتْ

  من عبِد االشْهِل أو بني النّجاِر  حصٍن شاغٌل من خيله ولكّل

وبئر نيطٌ، إذا كان ماؤها خيرج من ناحية من .  صلى اهللا عليه وآله وسلّم فتحها يوم خيبريعين أن النيب
حيث أوطنت من بلد أو : والوطَن. ِعرق يف ظهر اإلنسان يقطع إذا سقَى بطنه: والنائط. أجواهلا متعلِّقاً

أنا واطن وموِطن، وأفعلت منهما أوطنت باملكان ووطَنت به، لغتان فصيحتان، و: دار أو مكان؛ يقال
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لوال : "واملثل السائر. والوطَن واملَوِطن واحد، ومجع املوِطن مواِطن، ومجع الوطَن أوطان. أعلى وأكثر
دوالس البلد ِربلَخ طَنِطن". الوطَن: واملَوموضع الو.  

  ه - ن- ط

  .الطَّعن؛ نهطَه بالرمح، إذا طعنه: النهط

  ي - ن- ط

طَِني يطنى طَنى : لصوق الرئة من البعري جبنبه من العطش؛ يقال: والطَّنى، غري مهموز. التهمة: لطِّنيا
. أطْنأَ فالن فالناً، إذا باع عليه مثر خنله: بيع الثمر يف رؤوس النخل، لغة أزدية؛ يقال: والطِّنء. شديداً

  .ينيط نيطاً، إذا بعد؛ وانتاطت عنا دار فالن، إذا بعدتالبعد؛ ناط عنا : والنيط. معروف: والطّني

  باب الطاء والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و- ط

  : قال امرؤ القيس. فعل الطاهي، وهو الطّباخ واخلباز؛ طَها يطهو طَهواً، واجلمع طُهاة: الطَّهو

 ٍر معجِلِشواٍء أو قدي صفيفَ  فظلَّ طُهاةُ اللحم من بين منِْضٍج

فما طَهوي؟ أي فما : أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلّم فقال: وقيل أليب هريرة
طَهِت اإلبلُ تطهو، إذا عشت : والطّهو أيضاً؛ يقال. ِعلمي، يعين أنه مل يكن له عمل غري السماع منه

رعت، وال يقال نفَشت، إمنا يقال يف الغنم نفَشت يقال يف اإلبل عشت إذا : قال أبو بكر. بالليل ورعت
  : قال األعشى. إذا رعت

 ما طها بالليل منتشراتُها إذا  فلسنا لباغي المهمالِت بِقرفٍة

ووهطْت الرجل أِهطه وهطاً، إذا ضربته بعصا أو حنوها فهو وهيط وموهوط؛ ورمبا . موضع: والوهط
  .طعنه به أيضاًوهطَه بالرمح، إذا : قيل

  ي -و- ط
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وطَِوي بطنه يطوى طَوى شديداً فهو طَيانُ البطن، إذا كان مخيصاً، وهو طاٍو . طَويت الشيَء أطويه طَياً
هو اسم الوادي املقدس، ومل يتكلم فيه األصمعي، : وقال قوم. وطُوى قد جاء يف الترتيل. إذا كان جائعاً
: والوطْء يهمز وال يهمز، وِطئت وطْأً ووِطيت وطْياً؛ واملَوطئ. لهو موضع أو جب: وقال أبو عبيدة

ووِطئ فالنٌ بين فالن وطأةً شديدة، إذا . ودابة وطيء بين الوطاءة، إذا كان لين الظهر. موضع الوطْء
  ".ك على مضراللهم اشدد وطأت: "ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم. غزاهم فأوجع فيهم

  باب الطاء والهاء والياء

    

ومنه اشتقاق طُهية، تصغري . ليل طاٍه، إذا كان مظلماً: ويقال. الطَّهاء مثل الطَّخاء سواء، وهو الغيم الرقيق
ويوطَه ويوطُه وينسبون إليها فيقال طُهة سواء؛ . طَهاة، وهي أم قبيلة من العرب يية مثل النوالطِّي

وقع القوم يف هيط وميط، ويف ِهياط وِمياط، أي يف : ويقال. وثوب حسن الطِّية. مضى فالنٌ لِطيته: اليق
. اللَّعاب البطّال: واملَياط يف موضع آخر. اجلَور؛ ماط علينا يميط ميطاً، إذا جار: واملَيط. جتاذب وقتال

  : قال رؤبة

  شُبت لعينَي غَِزٍل مياِط

  . أِمطْ عنا أذاك، أي باِعده:يقال

  .انقضى حرف الطاء واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله وسالمه

  حرف الظاء في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب الظاء والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  غ - ع- ظ

  .أُمهلت

  ف - ع- ظ

w  .فَظُع األمر يفظُع فظاعةً، وأفظع إفظاعاً: ظاعة؛ يقال من ذلكأمر فظيع ومفِْظع وفَِظع، واالسم الفَ
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  ق - ع- ظ

  .أُمهلت

  ك - ع- ظ

وعكاظ ذا سمي، وهي موسم من . عكَظْت الرجلَ أعِكظه عكْظاً، إذا رددت عليه وقهرته حبجتك
  : قال الشاعر. مواسم العرب ألم كانوا يتعاكظون فيه بالفخر

 إلي عريفهم يتوسم بعثوا  عكاظَ قبيلةٌأوكلّما وردتْ 

  .قصري، زعموا: ورجل عكيظ

  ل - ع- ظ

  : قال الشاعر. املائل: الظّالع

  وتترك عبداً ظالماً وهو ظالع  أتأخذ عبداً لم يخُنْك أمانةً

ركوب الشيء بعِضه : واملعاظَلة. تداخل الشيء بعضه يف بعض: والتعاظل. ضالع، أي مائل: ويروى
. ومنه تعاظُل الكالب، أي تسافُدها. تعاظلت اإلبلُ باألعناق، إذا لَفّت بعضها ببعض: ضاً؛ يقال منهبع

يوم معروف لبين متيم على بكر بن وائل؛ وإمنا سمي العظاىل : ويوم العظالَى. الكثري: واجلراد العظال
  : قال الشاعر. هملتداخل أنسام، وذلك أم خرجوا متساندين كلُّ بين أب على رايت

  فيوم العظالَى كان أخْزى وألْوما  يك في يوم الغَبيِط مالمةٌ فإن

  م - ع- ظ

  : قال الراجز. واحد العظام، وجيمع العظْم ِعظاماً وأعظُماً يف أدىن العدد وِعظامةً: العظْم

هران بني ثُمامعويٌل لب  

هذاماله ومن شفرتك منك  

   فحفرتَ قامهإذا ابتركتَ

هوالِعظام ثم أكلتَ اللحم  
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شبيهة بالوسادة جتعلها املرأة على : واإلعظامة. ضد الصغري: والعظيم. وعظَّمت الرجلَ تعظيماً، إذا جبلته
ولُعبة لصبيان األعراب يطرحون بالليل قطعة عظيم فمن أصابه فقد غلب أصحابه . عجزها تعظّمه بذلك

  : فيقولون

  م وضاٍح ِضحن الليلَهعظي

بعدها من ليلَه نال تَِضح  

  : قال الشاعر. واملَظْع فعل ممات، ومنه اشتقاق مظّعت العود، إذا تركته يف حلائه ليشرب ماءه

  تُعالى على ظَهر العريش وتُنْزُل  حولَين ماء لحائها فمظّعها

  ن - ع- ظ

والظَّعن .  تسمى ظعينة حىت تكون يف هودج، واجلمع ظَعائن وأظعان وظُعناملرأة يف اهلَودج؛ ال: الظَّعينة
قال . حبل يشد به اهلَودج: والظِّعان". يوم ظَعِنكم"و" يوم ظَعِنكم: "وقد قُرئ. ضد املُقام: والظَّعن واحد

  : الشاعر

  كما حاد األزب عن الظِّعاِن  الغَي ثم نَزعتَ عنه أثَرتَ

  .بطن من العرب: وبنو ناعظ. معروف: والنعظ لإلنسان والدابة

  و - ع- ظ

عظاه يعظوه عظْواً، إذا اغتاله فسقاه : ويقال. معروف؛ وعظْته أِعظه وعظاً فأنا واعظ ووعاظ: الوعظ
  .سماً أو ما يقتله

  ه - ع- ظ

  .الِعظَة من الوعظ أيضاً، وهو ناقص وستراه يف بابه إن شاء اهللا

  ي - ع- ظ

وذكر عبد الرمحن عن . دويبة أكرب من الوزغَة تكون يف الكُناسات: عظاءة وعظاية: أُمهلت إال يف قوهلم
. رماك اهللا بداء ليس له دواء إال أبوالُ العظاء: عمه األصمعي أنه مسع أمة أعرابية تقول ملوالها وقد ضرا

  .وذلك ال يصاب: قال األصمعي
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  الغينباب الظاء و

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف - غ- ظ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع القاف والكاف

  ل - غ- ظ

    

ورجل غليظ وغُالظ، مثل طويل . وأغلظَ فالنٌ لفالن، إذا كلّمه بكالم شِنع بِشع. ضد الدقّة: الِغلَظ
ما : واللَّغظ، زعموا. اوةوبني الرجلني ِغلْظَة ومغالَظة، إذا كان بينهما عد. وطُوال؛ ومجع غليظ ِغالظ

  .سقط من الغدير من سفري الريح

  م - غ- ظ

  .أُمهلت

  ن - غ- ظ

  : قال الشاعر. والغنظ والغنظ واحد، وهو الكَرب بعينه. عنظْت الرجلَ أغِنظه غَنظاً، إذا أكربته

  غَنَظوك غَنْظَ جرادِة العياِر  ولقد لَِقيتَ فوارساً من قومنا

  : وقال رؤبة. وكغاظ: غنظوك

  وسيفُ غَياٍظ لهم غَنّاظا

  يعلو به ذا العضِل الجواظا

  و - غ- ظ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع اهلاء

  ي - غ- ظ
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والغيظ . مفتِعل من الغيظ: واملغتاظ. مصدر ِغظْته أغيظه غَيظاً فهو مغيظ، إذا محلته على أن يغتاظ: الغيظ
الغيظ أشد من الغضب؛ وقال : ل اللغة بني الغيظ والغضب فقالوافوق الغضب؛ وقد فصل قوم من أه

  .وقد مست العرب غَيظاً وغَياظاً. الغيظ سورة الغضب وأوله: قوم

  باب الظاء والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق -ف- ظ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل -ف- ظ

وأمر ظَِلف وظَليف، إذا كان غليظاً . لوف وأظالفِظلْف البقرة والشاة والظيب، واجلمع ظُ: الظِّلْف
وكل شيء . وظَلَف فالنٌ نفسه عن الدناءة يظِلفها، إذا نزهها عنها، فهو ظَِلف النفس وظَليفها. شديداً

. وظَِلفَتا الرحل مها اخلشبتان الواقعتان على جنبي البعري، الواحدة ظَِلفَة. صعب عليك مطلبه فهو ظَليف

  : شدوأن

  قد عض منها الظَِّلفُ الدئيا

  عض الثِّقاِف الخُرص الخَطّيا

  : قال الشاعر يف ظَلْف النفْس. وظَلَف القوم آثارهم، إذا مشوا يف ِغلَظ وحجارة حىت ختفى آثارهم

 ظُِلفَ الوسيقةُ بالكُراِع كما  ألم أظِْلفْ عن الشُّعراِء ِعرضي

: لَفَظَ يلِفظ لَفْظاً، وهو الكالم بعينه، وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم، قوله تعاىلمعروف؛ : واللّفظ

لفَظته لَفْظاً، إذا : لَِفظْت الشيء، فهو خطأ، إمنا يقال: وال تلتفت اىل قول العامة". ما يلِْفظُ من قَول"
  : ى بيت األعشىويرو. وكل ما ألقيته من فيك فهو لُفاظ ولَفيظ وملفوظ. رميت به

مجوِجذْعانُها كلَفيِظ الع  

  .كلَقيِط العجم: ويروى

  م -ف- ظ

w  .أُمهلت
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  ن -ف- ظ

  .سمهة تتخذ من خوص؛ لغة ميانية: واِملنظَفَة. شيء نظيف بين النظافة

  و -ف- ظ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع اهلاء

  ي -ف- ظ

  : وقال رؤبة". قاظ وإلَِه يهود: "زيويف حديث املغا. فاظَ يفيظ فَيظاً، إذا مات

  واُألسد أمسى جمعهم لُفاظا

 يدِفنون منهم من فاظا ال

فاظَ الرجلُ، إذا : تقول العرب: وقال األصمعي. ضنا يف فَيظ فالن، أي يف جنازة فالن: وتقول العرب
  : قال الراجز. فاضت نفسه، بالضاد: مات، فإذا ذكروا نفسه قالوا

   الناس فقالوا عرساجتمع

 عين وفاضت نَفْس ففُقئت

  .فاظت نفسه: بنو ضيةَ وحدهم يقولون: مسعت أبا زيد يقول: وقال أبو حامت. وأجازمها أبو زيد مجيعاً

  باب الظاء والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك -ق- ظ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الالم وامليم والنون والواو واهلاء

  ي -ق- ظ

  : قال الراجز. معروف، وهو جزء من أجزاء السنة؛ قاظَ يقيظ قَيظاً، ومجع قَيظ أقياظ وقُيوظ: القَيظ

قِْعنا أقياظا إنلهم من و 

  ونار حرب تُسِعر الشُّواظا
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ي يرتل فيه املوضع الذ: واملَقيظ. وأيقظت الرجلَ أُوقظه إيقاظاً فهو يقْظان. ورجل يقَظٌ، إذا كان متيقِّظاً
  .وقد مست العرب يقْظان ويقَظَة. يف القَيظ

  باب الظاء والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل - ك- ظ

  .أُمهلت

  م - ك- ظ

ويف . مصدر كَظَم على غيظه وكَظَم غيظَه يكِظم كَظْماً فهو كاظم وكَظيم، إذا سكت عليه: الكَظْم
. قناة يف باطن األرض جيري فيها املاء: والِكظامة. ع معروفموض: وكاِظمة". والكاظمني الغيظَ: "الترتيل

  .املسمار الذي يدور فيه اللسان: وِكظامة امليزان

  ن - ك- ظ

     : قال الشاعر. النكْظ، وهو اإلعجال؛ أنكظته إنكاظاً ونكَظْته نكْظاً، إذا أعجلته على الشيء

يالِم ِط  قد تعلَّلتُها على نَكَِظ الم عاتُ اآلِلإذا خَب 

  .اجلور؛ أي رفقت ا على إعجال السري: رفقت ا، واملَيط: تعلّلتها

  و - ك- ظ

  .أُمهلت

  ه - ك- ظ

  .وجد فالن ِكظّةً يف بطنه، إذا امتأل من شراب أو مأكل

  ي - ك- ظ

  .أُمهلت
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  باب الظاء والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م -ل- ظ

وأصل الظُّلْم وضعك الشيَء يف غري موضعه، . والظُّلْم، بالضم؛ االسممصدر ظلمته أظِلمه ظَلْماً، : الظَّلْم
. وظلمت السقاَء أظِلمه ظُلْماً، إذا شربت ما فيه قبل أن يروب. مث كثر ذلك حىت سمي كل عسف ظُلماً

  : قال الشاعر

  وهل يخْفَى على العكَِد الظَّليم  وقائلٍة ظلمتُ لكم ِسقائي

  : واملثل السائر.  اللسان، وإمنا أراد اللسان فلم يستقم له البيتأصل: العكَدة

بمرو مظلوٍم ِسقاء نووأه  

  : قال النابغة. ظلمت األرض، إذا حفرت يف غري موضع حفْر: ويقال

  والنُّؤي كالحوض بالمظلومِة الجلَِد  َأواِري ْألياً ما ُأبينُها إال

  : وأنشد أبو حامت

  حواه بين ِحضنيه الظَّليم  هللا ما ِمردى حروٍب أال

وقد . يصف رجالً قُتل بقَفرة من األرض فدفن ا يف غري موضع حفْر: قال أبو حامت. أراد بالظَّليم األرض
وقال . عامالذكر من الن: والظَّليم. رقّة األسنان وشدة بياضها: والظَّلْم. مست العرب ظاملاً وظُلَيماً وظَالّماً

سمي الظَّليم ظَليماً ألنه يظِلم األرض فيدحي يف غري موضع يدحى به؛ وهذا ال يؤخذ : بعض أهل اللغة
  : قال الشاعر. موضعان بنجد: ونعامة وظَليم. به

نَعامةُ أدنى داِره فظَليم  

 الليلُ يظلم إظالماً، إذا وظَالم الليل وظُلمته وظَلماؤه واحد؛ أظلم. جنمان من جنوم السماء: والظليمان
لقب رجل : وكَهف الظُّلْم. ما تظاملوا ا بينهم، الواحدة مظْلَمة وظُالمة: ومظامل الناس. اشتدت ظُلمته

لُمظَة الفَرس، وهو بياض يف : واللَّمظ واللُّمظَة. مصدر ظاملته مظاملةً وِظالماً: والظِّالم. من العرب معروف
أن : والتلمظ. كلتيهما، وأكثر ما يستعمل إذا كان يف السفلى، فإذا كان يف العليا فهو رثَمجحفَلتيه يف 

شرب املاَء ِلماظاً، إذا ذاقه : واللِّماظ من قوهلم. يخرج اإلنسانُ لسانه فيمسح به شفتيه؛ تلمظَ تلمظاً
ملظته أنا إملاظاً، إذا وضعت املاء وأ. ومالمظ اإلنسان ومالغمه واحد، وهو ما حول شفتيه. بطرف لسانه

w  : قال الراجز. على شفتيه
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  نُحذيه طَعناً لم يكن ِلماظا

  .ملّظ فالنٌ فالناً من حقِّه شيئاً، إذا أعطاه بعضه: ويقال. أي نبالغ فيه وال نلِْمظهم

  ن -ل- ظ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الواو

  ه -ل- ظ

  .الظُّلّة، وقد مر ذكرها

  ي -ل- ظ

  .يت النار تلظَى لظًى وتلظّت تلظِّياً، إذا التهبتلَِظ

  باب الظاء والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن - م- ظ

نظَمت : كل منظوم؛ ويقال: نظْمك الشيَء، اخلرز وغريه؛ نظَم ينِظم نظْماً وِنظاماً، والنظام: النظْم
ماء معروف : والنظيم. سماء من جنوم اجلوزاء تسمى النظْمكواكب يف ال: والنظْم. ونظَّمت نظْماً وتنظيماً

ال يقال انتظمته حىت جتمع : وقال بعضهم. انتظمت الصيد، إذا طعنته أو رميته حىت تنِفذَه: ويقال. بنجد
  .بني رميتني بسهم أو رمح

  و - م- ظ

  .ِظمو: ز قيلاستعمل منه الظِّمء من أظماء اإلبل، يهمز وال يهمز، فإذا مل يهم

  ه - م- ظ

  .أُمهلت

  ي - م- ظ
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  .قلّة حلمها وسمرتها: والظَّمى يف اللِّثّة. شفة ظَمياء، مثل لَمياء سواء، وهي سمرة يف الشفة تستحسن

  باب الظاء والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و - ن- ظ

  .أُمهلت

  ه - ن- ظ

  .يل ظَنني؛ وبه ِظنة، أي تهمةرجل ظَنون بين الظِّنة، ورمبا ق: الظِّنة من قوهلم

  ي - ن- ظ

  .والتظني مثل التظنن سواء. تظنيت تظنياً، إذا ومهت، وهي الظِّنة: يقال

  باب الظاء والواو

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب الظاء والهاء والياء

  .أُمهلت

  .رمحة وآله وسالمهانقضى حرف الظاء واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب ال

  حرف العين في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب العين والغين

    

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

w  باب العين والفاء
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  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق - ف-ع

عفَق الشيَء يعِفقه عفْقاً، إذا مجعه وضمه؛ وكذلك تعفَّق الوحشي باألكَمة، إذا الذ ا من خوف كلب 
  : قال الشاعر. و طائرأ

 فبذّت نَبلَهم وكَليب رجاٌل  تَعفّقَ باألرطَى لها وأرادها

عقفُك الشيَء إذا عطفته، : والعقْف. ويقال إن العفْقَة الضرطة اخلفيفة. وقد مست العرب ِعفاقاً وِمعفَقاً
  : قال العبدي. وكل أعوج أعقف. أعِقفه عقْفاً، وهو معقوف وأعقَف

  ا أخذتُ في يميني ذا القَفاإذ

  وفي شمالي ذا ِنصاٍب أعقَفا

  وجدتَني للدارعين ِمنْقَفا

وقد مست العرب عقْفان، وهو أبو . ذا ِنصاب يعين ِمنجالً: ذا القفا يعين سيفاً ِشبه الصغدي؛ وقوله: قوله
الكَمأَة البيضاء، وهي من أعظم : لفَقْعوا. داء يصيب الناس فتعقَّف أصابعهم: والعقاف. بطن من العرب

معناه أن الفَقْعة إذا عظمت جداً استحال طعمها وفسدت فال " أذلُّ من فَقٍْع بقَرقٍَر: "واملثل السائر. الكَمأَة
والقَعف مثل . فأما الفُقّاع املشروف فال أدري مما اشتقاقه وما صحته. تعدم أن تطأها الدابة واإلنسانُ

: والفَقْع. وانقعف الشيُء، إذا انقلع من أصله. حف سواء، وهو اشتقاقك ما يف اإلناء أمجع من الشرابالقَ

  : قال زهري. ضرب من النبت، وهي الفَقْعاء أيضاً

  بالسي ما تُنِْبتُ الفَقْعاء والحسك  كحصاة القَسم مرتَعها جونيةٌ

اصل وحنوه إال أن األصابع تتشنج منه، ومنه سمي الرجل مقفَّعاً إذا داء يصيب الناس كوجع املف: والقُفّاع
فأما القُفّاعة اليت يسميها أهل العراق اليت يصاد ا الطري فال . وعاء من خوص: والقَفْعة. تشنجت أصابعه

  .أحسبها عربية، وهي شيء يتخذ من جريد النخل مث يغدف به على الطري

  ك - ف-ع

فْك والعفْك، وهو األمحق عند قوم من العرب: فَك من قوهلمالعفَك والعن العبي فَكوبنو متيم . رجل أع
. عكَف يعكُف ويعِكف عكْفاً، إذا أقام باملكان فهو عاكف: والعكْف من قوهلم. يسمون األعسر أعفَك

  .غة أن الفَكَع مثل اهلَكَع سواءوالفَكَع مل يذكره اخلليل رمحه اهللا، وذكر قوم من أهل الل. اسم: وعكَيف
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  ل - ف-ع

: والعفْلَة. ورم حيدث يف الدبر، ويف النساء ِغلَظ يف الرِحم، وكذلك هو يف الدواب: العفَل يف الرجال

: كل ما اعتلفته الدابة فهو علَف هلا؛ يقال: والعلَف. الشحمة اليت بني ِعجان الكبش وبني أصل خصييه

حي من العرب تنسب إليهم : وبنو ِعالف. أعلفتها، فالدابة معلوفة وعليف: بة، وال يقالعلفت الدا
فلعك الشيء، وهو قطعك إياه بنصفني أو شقُّه بنصفني؛ فَلَع رأسه بالسيف، إذا : والفَلْع. الرحال الِعالفية

وليس يف كالم العرب فَعلَ يفعل ِفعالً : كرقال أبو ب. مصدر فَعل يفعل ِفعالً: والِفعل. ضربه فشقّه بنصفني
والفَعل، بفتح الفاء، يكىن به عن حياء الناقة وغريها من اإلناث . إال هذا املثال، وسحر يسحر ِسحراً

تلعف األسد والبعري، إذا نظر نظراً شديداً مث : واللَّعف، بالعني والغني، يقال. فَعلُها، بفتح الفاء: فيقال
أصل بنية تلفّع يتلفّع تلفُّعاً، والتفع الِتفاعاً، إذا اشتمل : واللَّفْع. غضى مث نظر؛ وهو بالغني أعلى وأكثرأ

  :  أوس بن حجر- قال الشاعر . بثوب أو كساء

 كَميع الفتاِة ملتِفعا بات  وهبِت الشّمَأُل البليل وإذ

  .اِمللحفة أو الكساء: واللِّفاع

  م - ف-ع

. امرأة فَعمة، إذا كانت غليظة الساقني مستويتهما، وقد فَعمت فَعامةً وفُعومةً: متالء؛ يقالاال: الفَعم

وفَعمت اإلناَء وغريه أفعمه فَعماً وأفعمته إفْعاماً، إذا مألته، . وافعوعم البحر من املاء، إذا امتأل وكثر ماؤه
  : قال الفرزدق. املمتلئ: والفَعم. فهو مفْعم

تأتيني ويحتقرونها قوارص  فِْعمفي األِتي مأل القَطْروقد ي  

فَعمتين رائحةُ الطيب وفَغمتين، إذا مألت : وقد قيل. وأفعم املسك البيت، إذا مأله رائحةً. اإلناَء: ويروى
  .أنفَك

  ن - ف-ع

    

 بالشيء يعنف عنفاً فهو عنيف؛ والعنيف ضد وعنف. عِفن الشيُء يعفَن عفَناً وعفونةً، إذا فسد واسترخى
  : قال الراجز. حسن الذِّكر: والفَنع. الرفيق، والعنف ضد الرفْق

  أنتَ جعلتَ الباهلي ِمفْنَعا
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  فينا فأمسى ماجداً ممنَّعا

ِمسك : رائحة؛ يقالِطيب ال: والفَنع. يقال إن هذا البيت للبيد بن ربيعة يقوله لسلمان بن ربيعة الباهلي
ما احندر عن سفح اجلبل وغَلُظَ فكان : والنعف. ذو فَنع، إذا كان حاد الرائحة، ومنه أُخذ حسن الثّناء

وقد مست العرب نافعاً . ضد الضر؛ نفَعه ينفَعه نفْعاً: والنفْع. فكان فيه صعود وهبوط، واجلمع ِنعاف
  .ورجل ضرار نفّاع. ما لك يف هذا األمر منفعة وال نفيعة: ويقال. ونفّاعاً ونفَيعاً

  و - ف-ع

". لَعفُو غفور: "ويف الترتيل. ضد العقوبة؛ عفا يعفو عفْواً فهو عفُو عنه، يف وزن فَعول مبعىن فاعل: العفْو

سره، إذا كثر؛ فكأنه عندهم من األ. وعفا املرتلُ يعفو فهو عاٍف، إذا درعفْو هذا . ضدادوعفا شولك ع
ولد األتان : والِعفْو. وأدركت هذا األمر عفْواً صفْواً، أي يف سهولة وسراح. الشيء، أي صفْوه وخالصه

عفا أثره، إذا : ويقال. وعلى فالن العفاء، ممدود، إذا دعي عليه ليعفو أثره. الوحشية، واجلمع ِعفْوة وِعفاء
لَكف. هاسم: وعو .وقال النابغة. ضرب من النبت: ف أيضاًوالع :  

  سُأهدي له من خير ما قال قائُل  زال حوذان وعوفٌ منور فال

: ويقال. الذَّكَر: العوف: نِعم عوفُك؛ قال: ويقال للرجل صبيحة ابتنائه بأهله. سأُتبعه من خري: ويروى

ِف خري، أي حبال سوٍء وبعوِف سوِف : ال يقال: وقال بعض أهل اللغة. وء وحبال خريأصبح فالن بعوبع
: وعوافة األسد. وقد مست العرب عوفاً وعويفاً وعوافة، وهو أبو بطن منهم. بعوِف سوٍء: خٍري، إمنا يقال

ت وشِمم. بطن من العرب من بين سعد: وبنو عوافة. ما يتعوفه بالليل فيأكله، وبه مسي الرجل عوافة
: قلت لألصمعي: قال أبو حامت. فَوعة السم، وهو حدته وحرارته: والفَوع. فَوعة الطّيب، إذا مأل أنفَك

مستنقعات ماء : والوعف، واجلمع ِوعاف، وهي مواضع فيها ِغلَظ؛ وقالوا. فَوعة السم: ما احلُمة؟ فقال
  .القارورة، وهو ِصمامهاأصل بناء ِوفاع : والوفْع. يف مواضع فيها ِغلَظ

  ه - ف-ع

  .الِعفّة من العفاف، وليس هذا موضعها

  ي - ف-ع

  : قال الشاعر. عاف الطري يعيف عيفاناً وعيفاًو ِعيافةً، إذا حام يف السماء

ٍد كأنهنزاحيِف  بأيدي القوم في كَبتَعيفُ على جوٍن م طير  w
w
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  : قال أعشى بين قيس. افة، إذا زجرته فتشاءمت به أو تربكتوِعفْت الطري أعيفه ِعي. يعين إبالً سوداً

حوفي الطير الر من  ما تَعيفُ اليوم حرين أو تيٍس بغُراب الب 

وغالم يفَع ويافع ويفَعة، وقد أيفع يوفع . وِعفْت الطعام أعافُه ِعيافاً، واالسم الِعيافة، مثل ِعيافة الطري
. القطعة من اجلبل أو من الِغلَظ العاليةُ ترتفع عما حوهلا: واليفاع. ب، واجلمع أيفاعإيفاعاً، إذا حترك وش

  : قال

فاِع فأوِقدي ولكنٍل إذا أوقدِت ال بِضراِم  بهذاِك اليزبج  

  باب العين والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك -ق-ع

  .أُمهلت

  ل -ق-ع

    

وعقَلْت عن فالن، إذا . وعقَلْت القتيلَ، إذا أعطيته ِديته، أعِقله عقْالً. ضد اجلهل؛ عقَلَ يعِقل عقْالً: العقل
وعقَل الدواُء بطنه يعقُله عقْالً، إذا . بنو عمه األدنون: وعاقلة الرجل. أعطيت عنه ِدية قتيل أو أرش جناية

حيث : واملَعِقل من اجلبل.  فهو عاقلوعقَل الوِعلُ يف اجلبل، إذا عال فيه وامتنع، يعِقل عقوالً. أمسكه
: وذو العقّال. داء يصيب اخليل فتنقبض ساعة مث تنبعث: والعقّال. يمتنع فيه، وبه سمي الرجل معِقالً

صدقة سنة؛ : والِعقال. وفالنة عقيلة قومها، أي كرميتهم، واجلمع عقائل. فرس معروف من خيل العرب
لو منعوين ِعقاالً : ومنه حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه.  ومل يأخذ الِعقالأخذ املُصدق النقد: يقال

خبراء بالدهناء جيتمع فيها : ومعقُلَة. مما كانوا يعطونه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه
وأحسبهم مسوها معقُلَة ألا : قال األصمعي. أرض سهلة منخفضة تنبت السدر: ماء السماء؛ واخلَبراء
واعتقل فالنٌ شاته الشغزبيةَ، إذا وضع . ولفالن عقْلَة يعتِقل ا فيصرع مصارعه. تعِقل املاء، أي حتبسه

واعتقل فالنٌ . إحدى رجليها بني ساقه وفِخذه ليحتلبها؛ وكذلك اعتقل فالنٌ فالناً الشغزبية، إذا صرعه
وقد مست العرب عقيالً وعقَيالً . وليس لفالن معقول، أي ليس له عقل. بني ساقه وِركابهرحمه، إذا جعله 
wوالعقَل يف الرجلني؛ بعري أعقَلُ وناقة عقْالُء، إذا كان يف الرجلني إقعاد فاحش، أي احنناء . وِعقاالً وأعقَل
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. عِقل واملَوئل يف اجلبل واحد، واجلمع معاِقلاحلُصون أيضاً تشبيهاً مبعاقل اجلبال؛ واملَ: واملَعاقل. وتطأمن

وصار دم فالن معقَلَةً على قومه، إذا . وبنو فالن على معاقلهم يف اجلاهلية، إذا كانوا على مراتب آبائهم
يعلى باٍد؛ يعين أن القتيل إذا كان يف البادية فإن أهلها يتعاقلون بينهم الد ة تعاقلوه بينهم فال يعِقل حاضر

، يريد ما "إنا ال نتعاقل املُضغَ بيننا: "ويف احلديث. وال يلزمون أهل احلَضر من أنسام وبين أعمامهم شيئاً
واملرأة تعاقل الرجلَ يف ثلث الدية، أي موِضحته . سهلَ من الشجاج، أي أننا ال نتعاقله بل نلزمه اجلاينَ

". نظرةٌ من ذي علٍَق: "ومثل من أمثاهلم. احلُب: العلَق. الدم: والعلَق. كموِضحتها، وكذلك آمته كآمتها

الثوب وحنوه؛ وهذا ِعلْق : والِعلْق. ِحبال السانية وأداا، اسم جيمع ذلك كلَّه: والعلَق. جبل: وذو علَق
: والعالقة. ابة من قَضيمهاما علّقته على الد: والعليق. حسن، وهذا ِعلْق سوٍء وِعلْق نفيس وِعلْق خسيس

وط وغريه: والِعالقة. احلُبه. ِعالقة السطْتالشيَء تعليقاً، إذا ن كل شيء علّقت به : واملَعالق. وعلّقت
وعِلقَت . دود معروف يكون يف املاء األجن وغريه: والعلَق. وليس بيين وبني فالن علْقَةٌ، أي سبب. شيئاً

عالِق يا هذا، أخرجوه مخرج نزاِل وما أشبهه، أي تعلّق : ويقال. لك كلّ دابةاملرأةُ، إذا حِبلت، وكذ
بل العليقة أن يعطي الرجلُ : قال األصمعي. البعري أو الناقة تدفعه اىل الرجل فيقوم به ويكريه: والعليقة. به

  : قال الراجز. ها فوق طاقتهاالرجلَ إبلَه فيمتار له عليها وال خيرج صاحبها فيها فهي تبتذل ويحمل علي

ِلملَها عليقةً وقد عسأر  

ِقمالِقين الرليقاِت يالع أن  

  : قال الراجز. ضرب من النخل: ومعاليق. املرأة تطمح اىل غري زوجها؛ عن يونس: والعليقة

  لئن نجوتُ ونَجتْ معاليقْ

  من الدبا إني إذاً لمرزوقْ

ورجل ذو معلَقة، إذا كان مغرياً . ِمعالقا الدلو وما أشبهها: واِملعالقان. نبت:  والعلَّيق.موضع: والعلَّيق
  : قال الراجز. يتعلّق بكل شيء أصابه

لَقَهعلَقها ذو معأخافُ أن ي  

ذواِت األفِْوقَه بذٌ شُرمعو  

قال .  إذا كان يتعلّق باحلُجج ويستدركهاورجل ِمعالق وذو ِمعالق،. مجع فُواق، وهو ما بني احلَلْبتني
  : مهلِهل

 ألَد ذا ِمعالِق وخَصيماً  إن تحت األحجار حزماً وِليناً

w  : قال الراجز. ضرب من النبت: والعلْقَى. ذا ِمغالق، أي الذي تغلَق على يده ِقداح امليِسر: ويروى
w
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  فحطَّ في علْقى وفي مكوِر

    

دائرة أو : والقالع. قلعك الشيَء عن موضعه؛ قلعته أقلَعه قَلْعاً: والقَلْع. اسم: وِعلْقة. بتمجع مكْر، وهو ن
شراع السفينة، واجلمع الِقالع، ورمبا جعل الِقالع : والقَلَع. شامة يف موضع سرج الفَرس يتشاءم ا

منسوب اىل : وسيف قَلَعي. السحاب: عوالقَلَ. ورمى فالنٌ فالناً بقُالعة، إذا رماه حبجة تسكته. واحداً
. والقوم على قُلْعة، أي على ِرحلة. داء يصيب الصبيان يف أفواههم: والقُالع، مخفَّف. معِدن أو حديد

واِملقالع الذي تخذف به احلجارة . ِحصن يف أعلى اجلبل، واجلمع ِقالع: والقَلَعة؛ بفتح الالم ال غري
صخرة عظيمة تكون يف : والقُالعة. موضع: والقُلَيعة. عي، وهو الشديد البياضورصاص قَلَ. أحسبه مولَّداً

فعل ممات، منه ِبنية : والقَعل. ما تساقط من الكَرم قبل إدراك العنب: والقُعال، زعموا. وسط فضاء سهل
التراب بصدر قدميه يف القَعولَة، الواو زائدة، وهي ضرب من املشي؛ جاء يقَعِول قَعولَةً، إذا جاء يسفي 

  : قال الراجز. ِمشيته

لَهلَى والقَنْجووأنتَ تمشي القَع  

. مصدر لَِعقْت العسلَ وغريه ألعقه لَعقاً: واللَّعق. ما تناثر من فَغو العنف وغريه من الشجر: والقُعال

: واللّعوقَة أيضاً. من عمل يف خفّة ونزقسرعة اإلنسان فيما أخذ فيه : واللَّعوقَة. اليت يلعق ا: واِمللعقة

. حذفُك اإلنسانَ حبصاة أوبعرة: واللَّقْع. كل ما لِعقته: واللَّعوق. رجل لَعوق، أي مسلوس العقل خفيفه

ورجل ِتلقاعة، إذا كان يلقَع . وكذلك لَقَعه بعني، إذا أصابه ا". أهونُ من لَقْعة ببعرة: "ومثل من أمثاهلم
  .الناس بعينه، أي يصيبهم ا؛ وكذلك رجل لَقّاعة

  م -ق-ع

عِقمت أيضاً، فهي معقومة وعقيم؛ الذكر واألنثى : عِقمِت املرأة فهي معقومة وعقيمة، إذا مل تلد، وقالوا
وداء عقام، . فيه سواء؛ ورجل عقيم وامرأة عقيم، إذا مل تلد، من قوم عقْمى وِعقام، مثل مرضى وِمراض

ثياب : جلّلوا هوادجهم بالعقْم والرقْم، والعقْم: ويقال. ذا أعيا فلم يربأ؛ وقالوا عقام، والضم أفصحإ
  : قال امرؤ القيس. معلَمة، وهي الِعقْمة أيضاً

نٍة علَوٍة فوق ِعقْمِة نخٍل أو كجنِّة يثرِب  بأنطاكيمكِجر  

، أي تعقد فال "فتعقَم أصالب املُشركني: "ويف احلديث. حد معِقماملفاصل، الوا: واملَعاقم من الفرس وغريه
البعد، واجلمع : والعمق. موضع: والعمق. عمق الشيء، وهو مسافة غَوره: والعمق. يستطيعون السجود
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نواحيها : وأعماق األرض. وفَج عميق، أي بعيد، واهللا أعلم. وبئر عميقة ومعيقة، مقلوب. أعماق
  : قال رؤبة. عيدةالب

  وقاِتِم األعماِق خاوي المخترقْ

. معروف: والِقمع الذي يكون للدهن وغريه. موضع أيضاً: وعمق. موضع: وِعماق. نبت: والعمقَى

  : قال األعشى. داء وِغلَظ يكون يف مؤق العني: والقَمع. قَِمع البسر، وهو الثُّفْروق: والِقمع

  إنسان عين ومؤقاً لم يكن قَِمعا  يست بمقِْرفٍَةمقْلَةً ل وقلّبتْ

قَِمع : ِغلَظ يكون يف أحد عرقويب الفرس، وهو عيب؛ فرس أقْمع واألنثى قَمعاء، وقالوا: والقَمع أيضاً
سه فانقمع، وقَمعت الرجلَ أقمعه قَمعاً، إذا ضربت رأ. وقمعِت البسرةُ تقميعاً، إذا انقلع ِقمعها. وقَِمعة

ضرب من الذُّباب أخضر، حنو : والقَمع. وكل ما ضربت به الرأس فهو ِمقْمعة، واجلمع مقامع. أي فذلّ
  : قال الشاعر. ذُباب الِكالب

  وعفْر الظِّباء في الِكناس تَقَمع  تَر أن اهللا أنزَل مزنَةً ألم

الذباب ع فيه أيضاً قُموعاً، وبه وانقمع الرجلُ يف بيته، إذا د. أي تطردخل فيه مستخفياً، انقماعاً، وقَم
سمي قَمعة بن الياس بن مضر أخو مدركة وطاخبة، وامسه عمير، وذلك أنه كان انقمع يف بيته فسمي 

كان عميق م: ويقال. تعمق علينا الرجلُ، إذا ساء خلُقُه: واملَعق من قوهلم. أصل السنام: والقَمعة. قَمعة
ارتفاع يف أرنبة األنف؛ رجل : والقَعم. امتقع لونه، إذا تغير وجهه: واملَقْع من قوهلم. ومعيق، أي بعيد

  .أقْعم وامرأة قَعماء

  ن -ق-ع

    

ورجل . عنق وعنق، فمن قال عنق ذكّر ومن قال عنق أنث؛ هكذا يقول األصمعي: معروفة؛ يقال: العنق
قنِنقَةطو: أععقاُء ومنِنق أيضاً، واألنثى ععنق، ومقال الشاعر. طويلة العنق: يل الع :  

نقاءها ععِنقَةٌ يكون أنيسوكِل  مها لم يميمقَ الحمام جرو  

ِربغقاُء منوا : وعرى إال يف الدهور، مث كثر ذلك حىت مسا طائر عظيم ال يكلمة ال أصل هلا، يقال إ
  : قال الشاعر. ة عنقاَء مغِرٍبالداهي

  به من يد الحجاج عنقاء مغِْرِب  سليمان الخليفةُ حلّقَتْ ولوال
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معروفة، : والعناق من املَعز خاصة. عنقاُء مغِرٍب على اإلضافة: عنقاُء مغِرب فيجعل صفة، ويقال: يقال
، يضرب مثالً للقلّة بعد الكثرة واالحنطاط بعد " النوقالعنوق بعد: "ومثل من أمثاهلم. واجلمع عنق وعنوق

وأعنقت الكلب أُعنقه إعناقاً وعنقْته عنقاً، إذا . دابة معروفة: وعناق األرض. موضع: وعناق. الرفعة
نق وأعنق الدابة يعنق إعناقاً، وهو مشي سريع، واالسم الع. جعلت يف عنقه ِقالدة أو وتراً، وهي اِملعنقة

وأُذنا . وجاء القوم عنقاً واحداً، إذا جاءوا يتبع بعضهم بعضاً، وكذلك جاءوا مثل عنق الفرس. والعنيق
  : قال الراجز. اسم من أمساء الداهية: عناٍق

  إذا ترامين على القياقي

  القَين منه أذُنَي عناِق

وعانقت الرجلَ معانقةً وِعناقاً، إذا التزمته . ع باخليبةرجع فالن بالعناق، إذا رج: ويقال. تبارين: ويروى
: والِقنع. موضع: والتعانيق. وتعانق األقرانُ يف احلرب، إذا تواخذوا ليصطرعوا. فأدنيت عنقك من عنقه

وقَِنعت بالشيء قناعةً، إذا رضيته؛ . أرض سهلة بني رمل وجبل تنبت الشجر العظام، واجلمع أقناع
 تعوالفاعل من كليهما قانعوقن ،رتعاخ. قنوعاً، إذا سألت مسألة مقال الشم :  

 أعفُّ من القُنوِع مفاقره  لَماُل المرء يصِلحه فيغْني

ويف . الطَّبق: والِقناع. نسأله اهللا القناعة ونعوذ به من القُنوع: ومن دعائهم". القانع واملُعتر: "ويف الترتيل
  : قال الشاعر. يقْن حبكمه ويرضى به: ورجل مقْنع، واجلمع مقانع". اع من مترِقن: "احلديث

 على لَيلى عدوٌل مقانع شهود  وبايعتُ ليلى في خالٍء ولم يكن

وكل مغطٍّ رأسه فهو مقنع، ومن ذلك . ِمقنعتها: وِقناع املرأة أيضاً. معروفة، واجلمع مقانع: وِمقنعة املرأة
املتكفَّر بالسالح، وقال :  تقنع القوم يف احلديد، إذا تكفّروا ولبسوا املَغافر والبيض والكَمي؛ املقنع:قوهلم

  : قال الشاعر. وفالن قُنعان يل، أي رضي أن آخذه بكفالة أو بدم. باحلديد: مرة أخرى

  وإن كنتَ قُنْعاناً لمن يطلب الدما  فبؤ بامرئ ُألفيتَ لستَ كمثله

وأقنع الرجلُ، إذا رفع رأسه شاخصاً فهو مقِْنع؛ وكذلك فسره أبو عبيدة يف كتاب ااز يف قوله جلّ 
قصر يف األنف فاحش، ومنه اشتقاق اسم قُعبن، وهو أبو حي من : والقَعن". مقِْنعي رؤوِسهم: "ثناؤه

  : قال األخطل. لراعي بالغنم وزجره إياهامصدر نعق ينِعق نعقاً ونعيقاً، وهو صياح ا: والنعق. العرب

  منّتك نفسك في الخالء ضالال  بضأنك يا جرير فإنما فانِْعقْ

كمثل املنعوق به، : ، ووجه الكالم إن شاء اهللا تعاىل"كمثَل الذي ينِعق مبا ال يسمع إال دعاًء: "ويف الترتيل
wبل واهللا أعلم أراد : رتلة الغنم املنعوق ا، وقال قومفجاء الناعق يف موضع املنعوق به ألنه جعل الكفّار مب
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: ويقال. الغنم اليت ينعق ا وهي تسمع الصوت وال تدري ما يقال هلا، والقول األول أحسن إن شاء اهللا

الغبار، وكذا فُسر يف : والنقْع. نعق الغراب ونغق، بالعني والغني، وهو بالغني املعجمة أعلى وأفصح
  : قال لبيد. اختالط األصوات يف حرب أو غريها: والنقْع أيضاً. ، واهللا أعلم"فأثَرنَ به نقْعاً: "لترتيلا

  يحِلبوه ذاتَ جرٍس وزجْل  ينْفَع صراخٌ صادقٌ فمتى

    

يب سليمان ما على نساء بين املُغرية أن يهِرفْن دموعهن على أ: ويف حديث عمر رضي اهللا عنه. يعين حرباً
فالن شراب : ويقال. تتابع الصراخ كفعل النساء يف املآمت: ما مل يكن نقْع وال لَقلَقة، أي صراخ؛ واللّقلقة

واهللا ألنقَعن لك من الشر، أي ُألدمينه : ويقول الرجل للرجل. بأنقٍُع، إذا كان جمرباً باألمور معوداً ِملراسها
وانتِقع وجه الرجل وامتقع، إذا تغير . ألنقَعن لك شراً: ، والسم الناقع من قوهلملك؛ ومنه السم الناقع

وشربت . وشر ناقع، أي ثابت دائم. وجهه؛ وكل شيء أنقعته يف شيء فهو نقيع ومنقَع، واإلناء اِملنقَع
املاء : ونقاعة كل شيء.  ماء السماءمواضع جيتمع فيها: والنقْعان، الواحد نقْع. فما نقَعت، أي فما رويت

: والنقوع". فإذا ماُء البئر كنقاعة اِحلناء: "ويف احلديث. الذي ينقع فيه كنقاعة اِحلناء واحلنظل وما أشبهه

: والنقْع. املتكثّر مبا ليس عنده من مدح نفسه بشجاعة أو سخاء وما أشبهه: والنقّاع. دواء ينقع ويشرب

  : قال الشاعر. عطشان ريقه حتت لسانه إذا عطش ليبلّ لَهاتهأن جيمع ال

  متى يرها السامي يِهّل وينْقَِع  بها ريح ولكن وديقةٌ وليس

الذي يلبس جوريب شعر ويعدو : فاإلهالل أن يبلَّ شفتيه بلسانه، والنقْع أن جيمع الريق يف فيه؛ السامي
  : لشاعرقال ا. خلف الصيد نصف النهار ليأخذه

 بيتَها وال تُحاذر ساميا به  أتَتْ ِسدرةً من ِسدر حومَل فابتنتْ

حى تطَلَّعوبالض ِشيمنه بالع  ر تدعو الجواريا تطلُّعذات الِخد 

  : قال املُهلهل. ما نحر من النهب قبل أن يقسم: والنقيعة

  ضرب القُداِر نَقيعةَ القُداِم

  : قال الشاعر. إناء ينقع فيه: واِملنقَع. اجلزار: القوم القادمون؛ والقُدار: ئيس اجليش، وقالوار: القُدام

  شمطاء تحمُل ِمنْقَع البرِم  إليك بكل أرملٍة جاءوا

  .سم ناقع، أي دام يف ناب احلية: وقيل

  و -ق-ع
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 يعوقه عوقاً، وعوقه تعويقاً، والفاعل عائق مصدر عاقه: والعوق. باحتها، واجلمع عقَوات: عقْوة الدار
. اجلبان يف لغة هذيل: والعوق. ورجل عوق، إذا كان يعوق الناس. واملفعول به معوق، إذا ثبطه عن األمر

. عاًمصدر قاع البعري الناقةَ يقوعها قَوعاً، إذا ضرا، وقعاها يقعاها ِقيا: والقَوع. بطن من العرب: والعوقَة

احلديدتان اللتان : والقَعوان. اِملسطَح الذي يلقى فيه التمر أو البر، واجلمع أقواع؛ لغة عبدية: والقَوع
  : قال النابغة. بل البكرة بعينها القَعو: وقال قوم. جتري بينهما البكرة، الواحد قَعو

  له صريفُ صريفَ القَعِو بالمسِد

ر إذا كان من حديدفأما أهل اليمن فيسموواً: ون اِملحواء. قَعق من . دقيقة الفَِخذين: وامرأة قَععوالو
: فما تقول يف فالن؟ قال: ويف حديث عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه. شرس اخلُلق: رجل وعقَة: قوهلم

عقَةٌ لَِقسعيق. وسمع من بطن الفرس املُقِْرف: والوقْع. ضع، زعموامو: وواعقة. اخلضيعة اليت توالو :

موضعه الذي يستعيده، هكذا : مصدر وقَع الشيُء يقع وقوعاً فهو واقع، ووقع الطائر وقوعاً؛ وموِقعه
اِملطرقة، واحلجر الذي يحد : ووقَعت احلديدةَ أقَعها وقْعاً، إذا ضربتها باِملطرقة؛ واِمليقعة. يقول األصمعي

  : قال الراجز. ع الرجل يوقَع وييقَع وقْعاً، إذا اشتكى حلم قدميه من احلَفا فهو وِقعووِق. اِمليقعة أيضاً: عليه

عبيا ليت لي نعلين من ِجلد الض  

كاً من اسِتها ال تنقطعوشُر  

ِقعكلَّ الِحذاء يحتذي الحافي الو  

: ورمبا سمي موضع املعركة. ووقيعةً منكَرةوأوقع فالنٌ ببين فالن وقعة منكَرة . بطن من العرب: والوقَعة

. وكان الربيع بن زياد العبسي يلقَّب الواقعة؛ والواقعة الداهية. ورجل واقعة، إذا كان شجاعاً. الوقيعة

  : قال الشاعر. مستنقَع ماء السماء يف صخرة: والوقيعة

 ِركعين الغُراب صفْوه لم يكد  إذا شاء رعيها استقى من وقيعٍة

  : وقال آخر

 لألبوال والماء أبرد وقائع  إذا ما استبالوا الخيَل كانت أكُفُّهم

    

بعري موقَّع الظهر، إذا كان : ويقال. يصف قوماً عطشوا يف مفازة فاستبالوا خيلَهم بأكفّهم فشربوا أبوالَها
  : قال الراجز. به آثار دبٍر قد برأ

األوظفةَ الموقَّع بكْرالم  

عوهو على توقيعه مود  w
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  : قال الشاعر. وكويته وقَاِع يا هذا، وهي كَية يف طول الرأس من مقدمه اىل مؤخره

 له فأكويه وقَاِع دلَفْتُ  وكنتُ إذا منيتُ بخصِم سوٍء

  : قال الشاعر. وطري وقَّع، أي سواقط

   الدار وقَّعبكفِّي والِغربان في  أخُطُّ وأمحو الخطَّ ثم أعيده

  : قال الراجز. مبايتها: ومواقع الطري. موضع معروف أو ماء معروف: وموقوع

من النَّفي تْنيم كأن  

من طُول إشرافي على الطّوي  

فيالطير على الص واقعم  

  . مرةفالن يأكل الوجبةَ ويتربز الوقْعةَ، إذا أكل يف اليوم مرة وأتى الغائطَ: ويقال

  ه -ق-ع

ومنه . انعق الوادي، إذا عمق: ومنه قوهلم. احلفرة العميقة يف األرض اليت يلعب فيها باملَداحي: العقّة
ومنه انعقّت البرقَةُ كأا تنشق أو تشق السحاب، والبرقَة عقيقة؛ وبه . اشتقاق العقيق، الوادي املعروف

بعري عوهق، أي طويل، ففصلوا بينهما : ه اورة اهلاء العني، فقالواوالعهق أُميت فعل. شبهت السيوف
ِصبغ شبيه : والعوهق أيضاً. جنمان يتقدمان بناِت نعش: والعوهقان. طويل: بالواو؛ وظليم عوهق

  : قال رؤبة. فحل كان يف الدهر األول: والعوهق. بالالزورد، زعموا

   دمشَِقجاذبتُ أعاله بعنٍْس

  خطّارٍة مثِل الفنيِق المحنَِق

  قَرواء منها من بناِت العوهِق

  : النشاط؛ ويقال: والعيهقَة. وسمي الغراب عوهقاً لسواده. اخلُطّاف اجلبلي: والعوهق

  إن لريعان الشباب عيهقا

: وفرس مهقوع. اق اهلَقْعة، وهي جنم من جنوم اجلوزاءواهلَقْع منه اشتق. طائر، وليس بثَبت: والعيهق، قالوا

واهلَقْع . غفلة تصيب اإلنسان من هم أو مرض: واهلُقاع. به لُمعة من بياض يف جنبه األيسر يتشاءم به
قال عبد مناف . أصل بناء اهلَيقَعة، وهو ضربك الشيء اليابس على الشيء اليابس حىت تسمع صوته: أيضاً

  : ذيلبن ِربع اهلُ
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  ضرب المعول تحت الديمة العضدا  الطعن شغشغةٌ والضرب هيقَعةٌ

  ي -ق-ع

نبز أيب بطن من العرب يقال هلم : والِعقْي. أول ما يطرحه املولود من بطنه؛ عقَى يعقي عقْياً: الِعقْي
ساحل البحر : والعيقَة.  سقاها نصيباًسقى أرضه عيقاً من املاء، إذا: والعيق لغة ميانية؛ يقال. العقاة

والِقيعة والقاع واحد، وهي األرض املستوية امللساء خيفق فيها السراب، . وشاطئه الذي يفضي إليه ماؤه
 راٍب بِقيعٍة"ومن قوله جلّ وعزذَب الدلو؛ لغة ميانية: والقاعة". كسجموضع السانية من م.  

  ل -ك-ع

الشيَء أعِكله ع كَلْتقال الشاعر. كْالً، إذا مجعته بعد تفرقةع :  

 يشَلُّ الى الرئيس ويعكَُل نَعماً  وهم على هدف األميل تداركوا

وقد مست العرب . حضنته أمةٌ تسمى عكْال فسمي ا: قال ابن الكليب. أبو بطن من العرب: وعكْل
بطن : وبنو عوكَالن. موضع: وعوكَالن. ني إن شاء اهللاوالعوكَالن أحسبهما جنم. عكّاالً وعاكالً وعكَيالً

: والعلْك. رمل متداخل بعضه يف بعض، وأحسب اشتقاق العوكالن من هذا: والعوكَل. من العرب

شيء كاللُّبان يمضغ من صمغ : والِعلْك. مصدر علَكْت الشيَء أعِلكه علْكاً، إذا مضغته وجللجته يف فيك
وكَلَع . متني املَمضغة: وطعام عِلك. بائع الِعلْك: والعالّك. س جلامه، إذا حركه يف فيهوعلك الفر. الشجر

داء يصيب البعري يف مؤخره، وهو أن يتجرد الشعر من : والكَلَعة. البعري يكلَع كَلَعاً، وهو انشقاق الِفرِسن
فييبس عليهما؛ كِلع اإلناُء يكلَع، وأكلعه وسخ يركب اإلناء واليد : والكَلَع. عن مؤخره، ورمبا هلك

ميد بن ثور. الوسخقال ح :  

 عليه باألكُفِّ السواعد أرشّتْ  فجاءت بمعيوف الشريعة مكْلٍَع

    

وبه سمي ذو الكَالع اِحلمريي ألم تكلّموا على يده، أي . التحالف والتجمع؛ لغة ميانية: والتكلُّع
األمحق؛ رجل لُكَع وامرأة لَكْعاُء ولكاِع ولكيعة، كل هذه أمساُءها : العبد، وقالوا: قالواواللُّكَع، . جتمعوا

  .إذا كانت محقاء

  م -ق-ع
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وقعا كِعكْمي عيٍر، : ويقال للمصطرعني. الِعدل فيه املَتاع، وال يسمى ِعكْماً حىت يكون فيه متاع: الِعكْم
ورجل . ت املَتاع أعِكمه عكْماً، إذا شددته، فهو معكوموعكَم. إذا صرع كلُّ واحد منهما صاحبه

. احلبل الذي يشد به الِعكْمان: والِعكام. مجع ِعكْم: واألعكام. معكَّم، إذا كان صلب اللحم كثري العضل

قال أوس بن . الضجيع، وهو الكَميع: والِكمع أيضاً. فالن يف ِكمعه، أي يف موضعه: والِكمع من قوهلم
جرح :  

 كَميع الفتاِة ملتِفعا بات  وهبِت الشّمأُل البليُل وإذ

، فاملكامعة أن يبيت الرجالن يف ثوب واحد، واملكاعمة أن "نهي عن املكامعة واملكاعمة: "ويف احلديث
كَعمت البعري أكعمه كعماً، إذا جعلت له ِكعامة : والكَعم من قولك. يلصقا فمويهما بعضهما ببعض

  : قال الشاعر. تمنعه من األكل والعضل

  عن الروض من فَرط النشاط كَعيم  يسوفُ بأنفيه النِّقاع كأنه

مجع نقْع ونقْع، وهو : بأنفيه، أراد ِمبنخريه فلم يستقم له الشعر؛ والنقاع: يصف محار وحش؛ وقوله
املَطْل؛ معكَه ميعكه معكاً : واملَعك. اً من غريهااملطمئن من األرض اليت يستنقع فيه املاء، فروضها أبطأ يبس

  : قال زهري. فهو ماعك ومماِعك

ددوال أر نُفْ علييساراً وال تع  ِعكالم ك بِعرضك إن الغادرعتَم  

  .املَطُول: والرجل اِملمعك. كثرية: وإبل معكَى. ومتعك الدابة متعكاً، إذا مترغ

  ن -ك-ع

ناقة عكْناء، إذا غلُظَ حلم ضرا وأخالفها، : عكَن البطن، وكل حلم غَلُظَ فقد تعكّن، ومن ذلك: نالعكَ
. مضى ِعنك من الليل، أي ساعة، واجلمع أعناك: والِعنك من قوهلم. كثرية: وإبل عكْنانٌ. وكذلك الشاة

واستعنك . الكثيب املتعقّد املتداخل: من الرملوالعاِنك . وعنكْت الباب وأعنكته، إذا أغلقته؛ لغة ميانية
التداخل والتقبض؛ كَنع يكنع كُنوعاً، إذا : والكَنع. البعري واعتنك، إذا حبا على عانك الرمل فصِعد فيه

ض وانضموأسري كانع. تقب :ه الِقدفأما قول النابغة. قد ضم :  

  ي حافاِتها الِمسك كانعبزوراء ف  إذا ما شئتَ غير مصرٍد وتُسقى

داء : والكُناع. أكنعت الرجلَ مبعىن أقنعته يف بعض اللغات: ويقال. فإمنا أراد تكاثف املسك وتراكبه
  : وأنشد. وكَنع املوت، إذا ركد. تنقبض منه املفاصل

إني إذا الموتُ كَنَع  w
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عزال أتداوى بالج  

: والنكْع من قوهلم. التعطُّف: واالكتناع. وكَنع اإلنسانُ، إذا ذلّ. اوكَنعِت العقاب، إذا ضمت جناحيه

نبت شبيه : والنكْعة. نكَعته عن كذا وكذا وأنكعته عنه إنكاعاً، إذا صرفته عنه فهو منكَع ومنكوع
  .ورجل نكَعة، إذا كان أقشر شديد احلُمرة. بالطُّرثوث

  و -ك-ع

  : ومنه قول أمية بن أيب الصلت. صدر عكَوت الشيَء أعكوه عكْواً، إذا شددتهالعكْو م: استعمل منها

  ثم يلْقَى في الغُّل واألكباِل  شاِطٍن عصاه عكاه أيما

  : وقال متيم بن أُبي بن مقبل

  شُم العرانين ال يعكون باُألرِز  إليها بنو هيجا وإخوتُها يمشي

ما : أصله، ويقال: وعكْوة الذَّنب. زر الغالظ اجلافية فيشدوا يف أوساطهم شداً جافياًأي ال يأتزرون باأل
رجل أكْوع وامرأة : رأس الزند مما يلي اإلام، فإذا زال قيل: والكُوع. به عوك وال بوك، أي ما به حراك

. لرجل أكْوع، وابن األكْوع األسلمي من هذاكوعاُء، االسم الكَوع؛ كَوع يكْوع كَوعاً، وبه سمي ا

. رجل موعوك، وأخذته وعكَة: والوعك أصله سكون الريح وشدة احلر، مث سميت احلُمى وعكاً فقيل

. ِسقاء وكيع، أي صلب شديد محكم الصنعة؛ واستوكعت مِعدةُ الرجل، إذا اشتدت: والوكَع من قوهلم

  .وأمة وكْعاء، وهو زيغ إام الرجل حىت تزول فيرى شخص أصلها خارجاً. عومنه اشتقاق اسم وكي

  ه -ك-ع

    

فأما عك فقد مر يف . اسم ثغر من الثغور بالشام: وعكّة. زكرة تتخذ للسمن، واجلمع عكَك: العكّة
ذهب : ويقال. اً وهكوعاًشبيه باجلزع واإلطراق من حزن أو غضب؛ هِكع يهكَع هكَع: واهلَكع. الثنائي

وال أين هكع درى أين سكععال بلغة هذيل: واهلَكَع. فالن فما يويد بن أيب كاهل. السقال س :  

كَعه وإذا ما رامها المرء  

  ي -ك-ع
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عاك يعيك عيكاناً، مثل : العيك، والواحدة عيكَة، مثل األيكة، وهو الشجر امللتف، ويف بعض اللغات
  .يك حيكاناً، إذا مشى وحرك منِكبيهحاك حي

  باب العين والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م - ل-ع

  : ومنه قول اخلنساء. أعلى موضع فيه، أو أعلى ما يلحقه بصرك منه: العلَم من اجلبل

 علَم في رأسه نار كأنّه  وإن صخْراً لتأتم الهداةُ به

مصدر رجل أعلَم بين العلَم، إذا انشقّت شفته العليا؛ : والعلَم. علَم الثوب: موالعلَ. علَم اجليش: والعلَم
علَم الطريق، وهو كل ما نصب على الطُّرق ليهتدى به من احلجارة : والعلَم. عِلم يعلَم علَماً: يقال

: وأعالم القوم. املنيضد اجلهل؛ رجل عامل من قوم علَماء وع: والِعلم. وغريها، ومجعها كلها أعالم

. وفالن معلَم للخري، أي مِظنة له. دالئله، وكذلك معامل الطريق، والواحد معلَم: ومعامل الدين. سادام

ورجل عالّمة، اهلاء . وأعلَم فالنٌ بِسيما يف احلرب فهو معِلم. الركي الكثرية املاء، واجلمع عيامل: والعيلَم
ابة وما أشبههللمبالغة، مثل نك: واملعلوم. والعامل والعليم واحد. سما : واملعلوم أيضاً. ما أدركه علم

ورجل أعلَم وامرأة . اِحلناء: والعالّم. كانت له عالمة دالّة على جودته ورداءته، وأكثره على جودته
وقد مست . المة الشيء الدالّة عليهوع. الذي بشفته العليا شق، فرمبا كان منفصالً ورمبا كان أثراً: علْماُء

. العرب علَيماً، وهو أبو بطن منهم، وعالّماً وأعلَم، وقد مسوا عبد األعلَم، وال أدري اىل أي شيء نسب

وناقة يعملَة من نوق يعاملَ . مصدر عِملَ يعمل عمالً، فالفاعل عامل واملفعول معمول: والعمل
حي منهم : حي من العرب، وكذلك عاِملة: وبنو عميلة. موضع:  وزن فَعلَىوعملَى، يف. ويعمالت

  : قال الراجز. ما دون السنان بذراعني أو أكثر، واجلمع عوامل: وعاِمل الرمح. ومجع عاِمل عمال. أيضاً

ْتَعوي وتَِهر الءالنّج نوأطع  

شاشٌ منهمرلها من الجوف ر  

   منكِسروثعلب العامِل فيها

وملَع الرجلُ بثوبه وأملع به، إذا . لَمع الربق يلمع ملْعاً ولَمعاناً، وكذلك الصبح والسيف: واللمع من قوهلم
بالثوب أعلى من أملع نذر أو حيذّر؛ وملعم الدهر، إذا أبادهم ال غري. أشار به لي وأملع . الطائر وملَع

وأرض . سريعة االختطاف: وعقاب لَموع. هما يف طريانه؛ أجازه أبو زيدجبناحيه وأملع ما، إذا حرك w
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. وأتان ملِْمع، إذا أشرق ضرعها للحمل، وفرس ملِْمع كذلك. يلمع فيها السراب: ملمعة وملِْمعة ولَماعة

.  فهو ملمعوفرس ملمع، إذا كانت فيه لُمع سواد أو بياض؛ وكل لونني من سواد وغريه يف ثوب أو غريه

وعقاب مالٍع، . السرعة؛ ناقة ملوع وميلَع: واملَلْع. ويف أرض بين فالن لُمع من الكأل، أي ِقطَع متفرقة
  : قال امرؤ القيس. أي سريعة االختطاف

القواعِل  ِدثاراً حلّقت بلَبوِنه كأن قابالٍع ال عم قابع  

تفسري هذا البيت أن العقاب كلّما علت يف اجلبل كان أسرع و: قال أبو بكر. عقاب تنوٍف: ويروى
هذه عقاب مالٍع، أي العايل، وي يف علْو، وليست بعقاب القواعل، وهي اجلبال : النقضاضها؛ يقول

  .ضرب من سري اإلبل فيه سرعة: واملَلْع. األرض الواسعة: واملَليع. القصار

  ن - ل-ع

واللَّعن أصله اإلبعاد والطرد، ومنه . علنته أنا إعالناً، والعالنية من هذا اشتقاقهاعلَن األمر يعلُن علَناً، وأ
  : قال الشماخ. ذئب لعني، أي طريد: قيل

 الذئب كالرجِل اللّعيِن مقام  ذَعرتُ به القَطا ونفيتُ عنه

    

ورجل لُعنة، بتسكني . عاىل إبعاداًمث صارت اللعنة من اهللا ت. مقام الذئب اللعني كالرجل: ووجه الكالم
واملَالعن يف احلديث زعموا أا مواضع . يلعن الناس؛ وهذا باب يطّرد: يلعنه الناس؛ ورجل لُعنة: العني

والعن الرجلُ امرأته، إذا قذفها بالفجور، وهذه كلمة إسالمية مل تعرف يف . التربز وقضاء احلاجة
ما أصاب األرض من حافره؛ : ونعل الفرس. معروفة: والنعل. عنة واللِّعاناجلاهلية، واملصدر من ذلك املال

القطعة من احلَرة : والنعل. ما أطاف حتجيلُه بأشاعره: شديد احلافر، واملُنعل من الشيات: وفرس منعل
  :  امرؤ القيس-قال الشاعر . تنقاد يف السهل

  قُ النِّعاُلبالسفح إذ تبر  حرشَفٌ مبثوثٌ كأنهم

ما ارتفع من األرضو غَلُظَ، : النعل هاهنا: ، قالوا"إذا ابتلّت النعالُ فالصالة يف الرحال: "ويف احلديث
  : وقال اآلخر. واحدها نعل، واهللا أعلم

  شَقَى غَيم نَفْسي من رؤوس الحواثِر  المرٍئ والنّعُل بيني وبينه ِفدى

  : وقال اآلخر

لَونعٍل عريضٍةإذا ما ع ٍض مفلَِّق تخاُل  نا ظهريب ضعلينا قَي w
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  : وقال اآلخر. أي مكسر

 من بعد نَعٍل له نَعال وأبدلتُه  ومستصِحٍب من غير ُأنٍْس صِحبتُه

  : قال الشاعر. احلديدة اليت يف أسفل جفْن السيف: والنعل. يعين سيفاً

  جْل ال وإن كانت ِطواالً محاملُهأ  سيفَه ال تَنْصفُ الساقَ نعلُه ترى

أرضون ِغالظ، : واملَناعل. بطن من العرب أخوة بين سليم، ويقال إن عتبة بن غَزوان منهم: وبنو نعيلَة
: والنعل. وانتعلَ الرجلُ األرض، إذا سافر راجالً. منعلَة: الواحدة منعل، فإذا وصفت أرضاً غليظة قلت

  : قال القُالخ بن حزن اِملنقَري. الرجال الذي يوطأ كما توطأ األرضالذليل من 

  إني إذا ما األمر كان معال

  وكان ذو الِحلم أشد جهال

  من الجهول لم تَِجدني وغْال

  ولم أكن دارجةً ونَعال

  .الضعيف: الدارجة

  و - ل-ع

جاء من علْو يا : وتسمي العرب العالية علْواً، فيقولون.  علُواًمصدر عال يعلو: ضد السفل، والعلُو: العلْو
لْويأعشى باهلة-قال الشاعر . هذا، ومن ع  :  

  من علْو ال كَِذب فيها وال سخَر  أتتني لسان ال ُأسر بها إني

عولْ علي مبا شئت، أي :  قوهلمعالين األمر يعولين عوالً، إذا أثقلين؛ ومن ذلك: الثقْل من قوهلم: والعول
قوهلم : وقال قوم من أهل اللغة. وأعولَ الرجلُ يعِول إعواالً، إذا ردد البكاء. محلْين ما شئت من ثقلك

ويلَه وعولَه فيمكن أن يكون من عالَه األمر يعوله، إذا : فأما قوهلم. أعولَ الرجلُ، أي دعا بالويل والعول
اجلور، من قوله : والعول. وعال ِعيالَه يعوهلم عوالً، إذا فام وكَفَلَهم. كن أن يكون من الويلأثقله، ومي

  : قال الشاعر". ذلك أدىن أال تعولوا: "تعاىل

  قوَل الرسول وعالوا في الموازين  تِبعنا رسوَل اهللا واطّرحوا إنّا

عالت الفريضةُ تعول : زيادة يف الشيء، من قوهلمال: والعول. بطن من العرب: وبنو عوال. أي جاروا
العين األمر يلوعين لوعاً، إذا آملَ قلبك من حزن أو وجد، واالسم : واللَّوع من قوهلم. عوالً، إذا زادت

السواد : اللّعوة: وقال ابن الكليب. كلبة لَعوة، أي حريصة: اِحلرص، من قوهلم: واللَّعو، قال اخلليل. اللَّوعة w
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. معروف، واجلمع أوعال ووعول: والوِعل. قَيل من أقيال ِحمري: حول حلَمة الثدي، وبه سمي ذو لعوة

وأُوِلع الرجل . املوضع املنيع من اجلبل، وبه مسي الرجل وعلة: والوعلَة. هضبة معروفة: وذات أوعال
. ودابة مولَّع، إذا كانت فيه لُمع بياض.  فهو مولَع بهبالشيء إيالعاً، واالسم الولوع، ووِلع به ولوعاً

  .طَلْع الفُحال: والوليع

  ه - ل-ع

  : قال الراجز. عِله الرجل يعلَه علَهاً، إذا طِرب اىل ولد أو اىل وطَن

  كخَبِب العلْهى الى رئاِلها

  : وقال اآلخر

  م متى المتى رِكب الفوارس أ  وجرٍد يعلَه الداعي إليها

    

والعهل . اسم رجل من العرب: وعلْهان. أبو بطن من العرب من بين احلارث، وهو علة بن جلْد: وعلَة
واللّهع منه اشتقاق لَهيعة، وال أحسبها إال مقلوبة من . فعل ممات، ومنه اشتقاق ناقة عيهل، وهي السريعة

هيعة من اللّهع، واللَّهع عريب صحيح غري مقلوب، وكأن اللهع بل اشتقاق لَ: اهلَلَع؛ وقال قوم من أهل اللغة
أسوأ اجلزع؛ رجل ِهلْواع وهالع وهِلع : واهلَلَع. عندهم مثل التبلْتع، وهو التشدق يف الكالم والتفَيهق فيه

  .فأما ناقة ِهلْواع فهي السريعة اجلريئة على السري. وهلوع

  ي - ل-ع

ليلْب ا: العالصعلي اً يف قول بعضهم، وفرسليي الرجل عمقال الشاعر. لشديد من كل شيء، وبه س :  

  فشمر عن ساٍق وأوِظفٍة عجِز  علي قُص أسفُل ذيله وكلِّ

ومجل . قُص أسفلُ ذيله فشمر عن ساق، أي قلّ حلم قوائمه وكثر عصبها: معىن قوله: قال أبو بكر
فَعالء من العلُو : والعلْياء.  من ِعلْية قومه ومن ِعلّية قومه، مثقّل، والتخفيف أعلىوفالن. طويل: ِعلْيان

: والعيلَة. ِعيلَ صربه، أي غُلب، وأصله من الواو: وقوهلم. فُعل: فعلى؛ وعال: كأنها تأنيث أعلى؛ وعلْيا

  : قال الشاعر. الفقر؛ عال يعيل عيلَةً، إذا افتقر

  وما يدري الغني متى يعيُل  لفقير متى ِغناهيدري ا فما

  : وقال اآلخر
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 كان يعتمد السائُل ومن  هلَك الجود والنائُل أال

 العشيرِة والعائُل غَني  ومن كان يطمع في ماله

  : قال األعشى. كلمة تقال عند الِعثار: ولَعاً

  نى لها من أن يقال لَعافالتّعس أد  لَوٍث عفَرناٍة إذا عثَرتْ بذات

  : قال الشاعر. وعالَ األسد يعيل، مثل عار يعري، إذا ذهب وجاء

 عياٌل بآصاِل كالمزبراني  لَيثٌ عليه من البردي ِهبريةٌ

  .عيرته: عايرت امليزانَ، إذا أصلحته، وال يقال: ويقال

  باب العين والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ع

فأما ابن الكليب فيزعم أن عمان اسم . عِمن باملكان يعمن به، إذا أقام به؛ وأحسب أن اشتقاق عمان منه
أعمن القوم، إذا خرجوا اىل عمان فهم : ويقال. رجل نسب إليه البلد كما مسوا قُدم، وهو اسم رجل

  : قال الراجز. معِمنون

  من معِرٍق أو مشْئٍم أو معِمِن

ضرب من الشجر له نور أمحر تشبه به األصابع إذا خضبت، : والعنم. أرض سهلة؛ لغة ميانية: لعمينةوا
مصدر منع مينع منعاً فهو مانع واملفعول ممنوع؛ ورجل منيع من قوم منعاء؛ ومنع : واملَنع. الواحدة عنمة

. ومناع معدول عن املنع، أي امنعوا حرميكم.  أي يف عزمناعةً، إذا صار منيعاً؛ وهو يف منعة من قومه،

  : قال الراجز

  مناِعها من إبٍل مناِعها

  أما تَرى الموتَ لدى أرباِعها

قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم لزيد اخليل إذا جاءه . هضبة يف جبل طيئ: ومناع. ِرباِعها: ويروى
ِلمسنا: "لير األسود الذي تعبدونه من دون اهللاأنا خري لكم من ميعين صنماً من حجر "ع ومن احلَج ،

  : الشيء اليسري، وأنشد للنِمر: واملَعن. وقد مست العرب مانعاً ومنيعاً وأمنع. أسود، ويقال له ِفلْس أيضاً

w  فإن هالك ماِلك غير معِن  ضيعتُه فُأالم فيه وال
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حي من : وبنو معن. املاعون من املَعن، أي الشيء اليسري، إن شاء اهللا تعاىلواشتقاق . أي غري يسري
وأمعن يف األرض يمعن إمعاناً، إذا ذهب . ما له سعنة وال معنة، أي ما له قليل وال كثري: ويقال. العرب

 املَعني، واجلمع معنان؛ وقد ومعن الوادي، إذا كثر فيه املاء. اجلاري على وجه األرض: واملاء املَعني. فيها
وعناين . هذا يف معىن هذا، أي مثله، ويف معناة هذا، ويف معناته: وقالوا. واٍد ذو معناٍن، وليس بثَبت: قيل

. ما أنعم اهللا به على ِعباده من مال أو رزق: والنعمة، بكسر النون. األمر، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا

ونعم ضد ال؛ ونِعم يف . ومجع النعمة ِنعم. ا يتنعم به اإلنسان من مأكل أو مشرب أو ملبسم: والنعمة
وأنعمت على فالن أُنِعم إنعاماً، . والنعيم مثل التنعم، سواء. معىن نعم، لغة فصيحة، وأحسبها لغة هذيل

اسم يلزم اإلبل خاصة، يذكّر : والنعم. لعرببطن من ا: وبنو نعام. فأنا منِعم عليه، وذاك منعم عليه
وقد مست العرب ناعماً . هذه النعم وهذا النعم، وتصغري نعم نعيم، وتصغري األنعام أُنيعام: ويؤنث فيقال

 العرب بطن من: والتناعم.  ونعمى ونعم- وهو أبو بطن من العرب - ونعيماً ومنِعماً ومنعماً وأنعم 
. جبل معروف: ونعمان. موضع: واُألنيِعم. موضع: واألنعمان. ينسبون إىل تنعم بن قَميئة من العتيك

. اسم: ونعيمة. رجل من األنصار، تصغري نعمان، وهو اسم: ونعيمان. اسم مشتق من التنعم: ونعمان

  : قال أبو ذُؤيب. الريح اجلنوب: والنعامى

  ِخالفَ النُّعامى من الشام ِريحا  ه النُّعامى فلم يعترفْمرتْ

ظُلّة أو : والنعامة أيضاً. معروفة، واجلمع نعام ونعائم: والنعامة. يصف سحاباً استخرجت اجلنوب ماءه
  :  كبري اهلُذيلقال أبو. علَم يتخذ من خشب فرمبا استظلّ ا ورمبا اهتدي ا، ويتخذها الربيئةُ يف املَرقَب

 بين مخفوٍض وبين مظلَِّل من  وضع النَّعاماِت الرجاُل ِبريِدها

. خشب يجعل على فم البئر يقوم عليه الساقي: والنعامة أيضاً. الناتئ من اجلبل يشرف على ما حتته: الريد

. ناعماً وِنِعماً، بكسر النون والعنيدقّه دقّاً : ويقال. كرامةً ونعمى عني، ونعام عني، ونعيم عٍني: ويقال

والنعماء . ، أي وزادا"وإن أبا بكر وعمر لَِمنهم وأنعما"ويف احلديث . وفعل كذا وكذا وأنعم، أي وزاد
واختلفوا . اسم فرس مشهور من خيل العرب فارسها احلارث بن عباد: والنعامة. ممدود، والنعمى مقصور

  : يف تفسري قول عنترة

  وابن النَّعامة يوم ذلك مركَبي  مركَبِك القَعود ورحلَه ويكون
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تنعم الرجلُ، إذا مشى : باطن القدم، ومنه قوهلم: النعامة: الطريق؛ وقال آخرون: ابن النعامة: فقال قوم
املَجرة تسمى الواردة، مثانية كواكب منها أربعة يف : والنعائم. موضع: وناِعمة. ضد بئس: وِنعم. حافياً

  .وأربعة خارجة تسمى الصادرة

  و -م-ع

السباحة، مصدر عام يعوم عوماً، : والعوم. فالن يف عمٍه ويف عموه ويف عموهة ويف عمٍو، أي يف ضالل
عويم، لَقيته ذات ال: وتقول العرب. مجع عام: وأعوام. موضع: وعوام. إذا سبح؛ وبه سمي الرجل عواماً

واملَعو، الواحدة معوة، وهي . وماع الصفْر أو الفضة وغريمها يف النار يموع ويميع، إذا ذاب. أي عن بعد
والوعم، واجلمع ِوعام، وهي خطّة يف . وأمعى النخلُ، إذا صار كذلك. الرطَبة إذا دخلها بعض اليبس

  .اجلبل ختالف سائر لونه

  ه -م-ع

    

ر يف الترتيلاستإذا ضلّ؛ وكذلك فُس ،وعاِمه ِمههاً فهو عمه عيعم ِمهيف طُغياِنهم : "عمل من وجوهها ع
والعهم فعل ممات، ومنه اشتقاق ناقة عيهم وعيهامة وعيهمانة، وهي السريعة . ، واهللا أعلم"يعمهون

ناقة : وزعموا أم يقولون. اسم من هذا اشتقاقه: مانوعيه. اجلريئة على السري، واجلمع عياِهم وعياهيم
. وهمعت عينه بالدموع مع همعاً وهمعاً وهمعاناً، إذا جرت. عيهوم مثل عيهم، وال أدري ما صحته

 واملَهع، زعموا، منه اشتقاق املَهيع، وهو الطريق الواسع الواضح، وهذا خطأ عند أهل اللغة ألنه ليس يف

ضهيد فإنه مصنوع؛ وكل ما جاء على هذا الوزن : كالم العرب فَعيل، بفتح الفاء، فال تلتفت اىل قوهلم
والوجه عند أهل اللغة يف هذا أن مهيعاً مفْعل من هاج . فهو بكسر الفاء وستراه يف موضعه إن شاء اهللا

سمى اهلائعة أيضاً، فكان األصل مهاع فقلبوا يهيع، إذا جرى، أو من اهلَيعة، وهي الصيحة عند الفزع، وت
  ".اللهم انقُل حمى املدينة اىل مهيعة: "ويف احلديث. هي اجلُحفَة: موضع، وقالوا: ومهيعة. مهيع: فقالوا

  ي -م-ع

: ويقال. ، بفتح العنيرجل عيمان، إذا قَِرم اىل اللنب؛ عام يعيم وعام يعام عيماً وِعياماً، وهي العيمة: يقال

اسم صنم من أصنام : وعائم. اعتمت الشيَء اعتياماً، إذا اخترته، وهي الِعيمة، بكسر العني، أي اِخلرية
wوماع الشيُء مييع، إذا . ضرب من الطّيب: واملَيعة. ميعة الشباب، وهي حدته وأوله: واملَيعة. اجلاهلية
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ى. ة وغريمهاذاب، فهو مائع، من الذهب والفضى أيضاً. واحد األمعاء: واِملعسيل ماء من ِغلَظ أو : واِملعم
  : قال الراجز يصف بلداً. أكَمة اىل سهولة

تحبو الى أصالبه أمعاؤه  

ُل في معتلٍَج أنقاؤهموالر  

  .جتري: األصالب واحدها صلَب، وهي األرض الغليظة؛ ويروى

  باب العين والنون

  من الحروف مع ما بعدهما 

  و -ن-ع

ونو والعنر قوله تعاىل : العة، وفُسوناً، إذا ذلّ؛ ومنه اشتقاق العونواً وعنمصدر عنا يعنو ع" ِت الوجوهنوع
وعنونت الكتاب عنواناً؛ ويف العنوان أربع . من هذا إن شاء اهللا؛ تسميتهم األسري عانياً" للحي القَيوم
اسم : وعون.  عنونت الكتاب وعلونته وعننته وعلينته؛ ومل يعرف األصمعي إال واحدة:لغات؛ يقال

مجع عانة، وهي القطعة من محري الوحش : والعون. اشتقاقه من استعنت به فهو يل عون، واجلمع أعوان
اء لألرض، تشبيهاً احلظّ من امل: خاصة، وسميت عانة اإلنسان تشبيهاً بذلك؛ والعانة بلغة عبد القيس

". إن العوان ال تعلَّم اِخلمرة: "ومن أمثاهلم. وامرأة عوان، إذا أسنت وملّا ْرم، واجلمع عون. بذلك أيضاً

الضرب : والنوع من الشيء. وقد مست العرب عوناً وعوانة وعويناً. وخنلة عوان، إذا طالت؛ لغة أزدية
جائع نائع، أي متمائل من : ومنه قيل. الغصن ينوع، إذا متايل، فهو نائعوناع . منه، واجلمع أنواع

جوعاً : ويقولون للرجل. نائع اتباع جلائع: اجلوع؛ هكذا يقول األصمعي والبصريون، وقال غريهم
 يف الفَصل يف ِمشفَر البعري األعلى، وهو األصل، مث كثر فصار كل فَصل: والنعو. ونوعاً، إذا دعوا عليه

خطوط يف اجلبل شبيهة بالشؤون ال تنبت : والوعن، واجلمع ِوعان. موضع، زعموا: والنعوة. شيء نعواً
والونع، لغة ميانية، كلمة يشار ا اىل الشيء اليسري، وليس . وتوعنِت املاشيةُ، إذا بدا فيها السمن. شيئاً
  .بثَبت

  ه -ن-ع

  : قال األعشى. ر، وأكثر ما يكون من الثُّمام وحنوه، واجلمع عنناخلَيمة من أغصان الشج: العنة

w يرفَّع فوق العنَن ورطٍْب  ترى اللحم من يابٍس قد ذَوى
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. واٍد معروف: وعاِهن. الصوف، وأكثر ما يسمى املصبوغ منه أو املنفوش: والِعنن. من ذابٍل: ويروى

سعف النخل الذي دون الِقلَبة؛ لغة علْوية، ويسميه : العواهنو. وعهن باملكان، إذا أقام به، فهو عاهن
: واهلَنع. قبيلة من العرب درجوا حنو طَسم وجديس: وبنو عهينة. ومجع ِعهن عهون. اخلوايف: غريهم

  .داء يصيب اإلنسانَ يف عنقه: واهلُناع. تطأمن العنق رجل أهنع وامرأة هنعاُء

  ي -ن-ع

    

. لتعن بكذا وكذا، إذا أمرت الرجل بالعناية به: وتقول. عِنيت بالشيء أُعنى به من الِعناية فأنا معين به

  : قال الشاعر. عني اإلنسان وغريه، واجلمع عيون وأعيان: والعني املعروفة

  قَتير كأعيان الجراد المنظَِّم  أغدو علي مفاضةٌ ولكنّما

. الذهب من املال، ِخالف الورق: والعني. شعاعها الذي ال تثبت عليه العني: وعني الشمس. وعني املاء

ناحية الِقبلة، وهي : والعني. جاسوس القوم: والعني. عني الركبة، وهو قَلْتها: والعني. عني الكتابة: والعني
ل العمن ِقب رجى للمطر؛ ونشأ السحابلَةاليت ينشأ منها السحاب الذي يني، إذا نشأ من عن ميني الِقب .

وفالن من أعيان بين فالن، أي . وعاينت األمر معاينةً وِعياناً. مجع عيناء؛ رجل أعين وامرأة عيناُء: والِعني
قال . ورجل معيون، إذا أُصيب بعني. وحفر احلافر فأعين، إذا صار اىل عني املاء. من ذوي النباهة منهم

  : س بن ِمرداسالعبا

 أنّك سيد معيون وإخال  قد كان قومك يحِسبونك سيداً

وتعين اجللد، إذا وقعت . وعين السقاُء، إذا رقّت منه مواضع فرشحت ماًء. وعانه يعينه، إذا أصابه بالعني
  :  رؤبةقال. فيه احلَلَمة، وهي دويبة كالدودة، فإذا دبغ مل يزل ذلك املوضع رقيقاً

  ما باُل عيني كالشَّعيب العيِن

اسم، وهو تصغري : وعيينة. أدميان يلصق أحدمها باآلخر ويجعالن مزادة: وهو الذي قد تعين؛ والشعيبان
فيه نقوش : وثوب معين. والِعينة من الربا، اشتقاقه من أخذ العني بالربح. وهذا لك بعينه، أي بأسره. عني
  : قال البعيث. موضع: وعينني. عيونكال

  ويوم جدود لم نُواِكْل عن األصِل  منعنا يوم عينَيِن ِمنْقَراً ونحن

: رجل عيين، كرهوا الطول أن يقولوا: والنسب إليه. ومل نجف يف يومي جدود عن األصل: ويروى

مصدر ناع ينوع : والنيع. وأصاب فالنٌ فالناً بعني. حاًوجاء باحلق بعينه، إذا جاء به خالصاً واض. عيناينّ
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. مصدر نعيت الرجلَ أنعاه نعياً، إذا خبرت عن موته؛ والنعي والنِعي مبعىن واحد: والنعي. وينيع، إذا متايل

. ، أي أُخِبر مبوتهأنا أنعى فالناً: نعاِء فالناً، معدول عن النعي، مثل نزاِل وتراِك، كأنك قلت: ويقال

الثمر املُدِرك؛ أينع : والينع. وتناعى بنو فالن يف احلرب، إذا نعوا قتالهم ليحرضوا يف احلرب على القتل
انظروا اىل : "ويف الترتيل. أينع إيناعاً وينع ينعاً: الشجر، إذا أدرك مثره فهو موِنع، وينع فهو يانع، وقالوا

ينع وأينع؟ فلم يتكلّم : تقول: قلت لألصمعي: وأخربنا أبو حامت قال. ، ويانعه، وينعه"أمثر وينِعِهثَمِره إذا 
إين ألرى رؤوساً قد أينعت وحان : قال احلجاج على اِملنرب: فيه ألنه يف القرآن، فلما رآين أنظر اىل فيه قال

فما تقول يف قول يزيد بن : قلت. أينع أفصح من ينعهذا الكالم الفصيح، فعلمت أن : ِقطافُها، مث قال يل
  : معاوية

  حولَها الزيتون قد ينَعا  ِقباٍب حوَل دسكَرٍة في

  .غَرب: فقال

  باب العين والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه - و-ع

  : قال رؤبة. عوه باملكان، إذا أقام به

  شَأٍز بمن عوه جدِب المنطلَقْ

ورجل مِعيه، إذا أصابته العاهة يف . عاهه اهللا يعوهه عوهاً ويعيهه أيضاً من العاهة: ويقال. التعِويه: السموا
أعاه يعيه : ويف بعض اللغات. نفسه؛ ومعوه، إذا أصابت إبلَه العاهةُ؛ ومِعيه، إذا وقعت يف إبله العاهة

مصدر هاج الرجلُ يهوع ويهاع، إذا قاء، واالسم : وعواهلَ. بطن من العرب بالشام: وبنو عوهى. إعاهةً
  .اهلُواع واهلَوع

  ي - و-ع

قال . وعويت احلبلَ أعويه عياً، إذا لويته. عوى الفصيلُ والكلب عواًء، إذا صاح فمد صوته كأنه يتضرع
  : الراجز

  يعِوين باألزمة البرينا
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 وهي احللقة يف ِحتار أنف البعري إذا كانت من فضة أو صفْر، فإذا كانت البِرين مجع برة،: قال أبو بكر
  : قال ذو الرمة. اخلشبة اليت يف عظم أنفه؛ وكذلك اِخلشاش: من شعر فهي ِخزامة، والِعران

 المريض الى عواِده الوِصب أن  تَشكو الِخشاشَ ومجرى النِّسعتَين كما

    

يوواءها : واشتقاق اسم معاوية من قوهلم. اسم موضع: وعت فسمعت عوإذا ع ،عاوت الكلبةُ الكالب
نيوومثل من أمثاهلم. فع" :تيوأعوي ما ع ؛ وأصل ذلك أن الرجل من العرب كان إذا أدركه "لو لك

لكالب، فعوى هذا الليلُ بالقَفْر عوى فإن كان قُربه أنيس مسعت الكالب عواءه فعوت فيهتدي بعواء ا
وليس شيء من الدواب يعوي إال الذِّئاب والكالب ". لو لك أعوي ما عويت: "الرجل فجاءه ذئب فقال

  : قال الشاعر. والفصيل

  عواء فصيٍل آخر الليل محثَِل  الذّئب محزوناً كأن عواءه بها

جنم : والعوا. كشفوا عن عوام، أي عن أدبارهم: قالواو. الدبر: والعوى والعوة. السيئ الغذاء: املُحثَل
مصدر وعى العلم يعيه وعياً، إذا : والوعي. من جنوم السماء، يمد ويقصر، سمي بذلك ألنه دبر األسد

". ذُنٌ واعيةٌوتِعيها أ: "، وفيه أيضاً"وجمع فأوعى: "ويف الترتيل. أحرزه: وأوعى املَتاع يوعيه إيعاًء. حفظه

  : قال الشاعر. ووعى العظم وعياً، إذا كُسر فجرب وفيه غلظ، فهو واع

  تقول وعى من بعد ما قد تكسرا

وعى العظم، إذا جرب فلم جيئ على استواء؛ وإمنا أراد ذا البيت أنه كُسر مث جرب فهو : يقال: قال أبو بكر
  : قال الشاعر. ذا، أي ال معِدلال وعي يل عن كذا وك: وتقول. صلب

نيعن بطن راِكٍس تَناد يعال و را  أنغْضعن ذاك م نغِْضرولم ي نحفر  

  باب العين والهاء مع الياء

واهلَيع من هاع املاُء يهيع، إذا فاض على األرض، ومنه . عيه الرجلُ بالرجل، إذا نعر به وصاح، يعيه تعييهاً
  .ق املَهيعاشتقا

انقضى حرف العني وبتمامه يتم اجلزء الثاين من كتاب مجهرة اللغة واحلمد هللا حق محده وصلواته على 
سيدنا حممد نيب الرمحة وسالمه يتلوه يف اجلزء الثالث منه إن شاء اهللا تعاىل حرف الغني يف الثالثي 

  .الصحيح وما تشعب منه

w  حرف الغين في الثالثي الصحيح
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  شعب منه وما ت

  باب الغين والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق - ف-غ

  اسم : غافق

  ك - ف-غ

  .أُمهلت

  ل - ف-غ

. وقد مست العرب مغفّالً. ال فطنةَ له: ورجل مغفَّل. غَفَلَ الرجلُ عن الشيء يغفُل غُفوالً فهو غافل

وبنو . ومجع غافل غَفول وغُفَّل. هوأغفلت الشيَء، إذا أُنسيت. وغفّلت الشيَء تغفيالً، إذا كتمته وسترته
: وبنو املغفّل أيضاً. بطن من العرب، غُفَيلة بن قاسط أخو النِمر بن قاسط، وهم ِحشوة يف النِمر: غُفَيلة

وناقة غُفْل من . وتغافل الرجلُ عن الشيء، إذا تعامس عنه. ومست العرب غَفَلَة وغافالً. بطن من العرب
. ِغالف السكني وحنوه، واجلمع غُلْف: والِغالف. ال علَم فيها: ومفازة غُفْل.  عليهاال ِميسم: إبل أغفال

، أي هواٌء ال "قلوبنا غُلْف: "ويف قوله جلّ وعز. وغالم أغْلَف، مثل أقْلَف سواء، وهي الغلْفة والقُلْفة
لقب سلَمة : والغلْفاء. ن العرببطن م: وبنو غَلْفان. موضع أيضاً: والغلْفَة. موضع: وغَلْفان. شيء فيها

والفَلْغ . غلّفته بالغالية فخطأ، إمنا هو غلَّيته بالغالية وغلّلته ا: فأما قول العامة. عم امرئ القيس بن حجر
ألغف بعينه، إذا حلظ : واللّغف من قوهلم. فلَغت رأسه وثلَغته سواء، إذا شدخته: والثّلْغ واحد، ويقال

  : قال العجاج.  متتابعاً، وأكثر ما يوصف به األسدحلظاً

  كأن عينيه إذا ما ألغفا

  .إذا ما لَغفا: ويروى

  م - ف-غ

قال . وفَِغم فالنٌ، بكسر العني، بكذا وكذا، إذا أوِلع به. فغمته رائحة الطّيب، إذا مألت أنفَه تفغمه فَغماً
w  : األعشى
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بني عامٍر تؤم وأنتَ بآ  ديارٍل فَِغمقَيِل ع  

  .أي مولَع بغزوهم لَِهج به

  ن - ف-غ

تنفُّط : والنفْغ. يا نغفَةُ: ما خيرجه اإلنسان من أنفه من مخاط يابس، ومن ذلك قالوا للمستحقَر: النغف
.  املاءاليدين من العمل، لغة ميانية؛ نفَغت يده تنفَغ نفْغاً ونفوغاً، إذا رقّت من كد العمل وجرى فيها

  : وأنشد أبو حامت عن أيب زيد لرجل من أهل اليمن خياطب أمةً

 بوغاء ِرياِغ الرفِْغ دونَِك

 فاِك أي صفِْغ فأصِفغيه

  ذلك خير من حطام الدفِْغ

 تَري كفَِّك ذاتَ نَفِْغ وأن

 بالنّفِْث أو بالمرِغ تَشْفينها

    

  .قريب من النفْث: املَرغ

  و - ف-غ

غَفَوت يف النوم فخطأ، إمنا هو : وأما قول الناس. مصدر غفا يغفو غَفْواً وغُفُواً، إذا طفا على املاء: الغفْو
قطعة أدم أو كساء تشد على بطن العتود أو بطن التيس لئال يشرب بولَه أو : والوغْف. أغفيت إغفاًء

و. يرتوو الشجر، وهي الفاغية، وهو م: والفَغفغي إفغاًء، فَغي ى الشجرره قبل أن يثمر؛ أفْغوح من نا تفت
  .وفغا يفغو فَغواً

  ه - ف-غ

  : قال طُفيل. إذا أكل أكلة يسرية قبل أن يشبع. اغتف الدابةُ غُفّةً: الغفّة من قوهلم

 طَالّب التِّراِت مطلَّب تَحرد  وكُنّا إذا ما اغتفّت الخيُل غُفّةً

  : وينشدو بيتاً زعموا أنه مصنوع. يت الفأرة غُفّة ألا غُفّة السنور، أي قوتهوسم. أي مطلوب

w  كما عالج الغُفّة الخَيطَُل  يدير النهار بحشٍْر له
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هفَغَ الرجلُ يهفَغ هفوغاً، إذا ضعف : ويقال. السنور، زعموا، وليس بثَبت: عود دقيق؛ واخلَيطَل: احلَشر
  .من جوع أو مرض

  ي - ف-غ

ضرب من الشجر تراه يف موضعه : والغاف. تغيف الفرس تغيفاً، إذا تعطّف يف مشيه، وكل مائٍل متغيف
  : قال الشاعر. إن شاء اهللا

  بنا الصحم من حيث التقَى الغافُ والرمُل  ابن أبي العاصي هشاٍم تعسفتْ الى

  باب الغين والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك -ق-غ

  .أُمهلت

  ل -ق-غ

ويف . وغِلق الرهن غلوقاً، وهو أن يبقى عند املرهون، عنده مبا عليه ال يفَك. أغلق الباب يغلقه إغالقاً
نبت : والغلْقَة. اسم: وغَالّق. احلديدة اليت يغلق ا: وِمغالق الباب وغَلَقُه". ال يغلَق الرهن: "احلديث

وقوم . سيئ اخلُلق: ورجل غَِلق. وقد مست العرب غَالّقاً. ا كان مدبوغاً بالغلْقَةيدبغ به؛ أدمي مغلوق، إذ
  : قال مهلِهل. تغلَق الِقداح على أيديهم، أي يفوزون ا: مغاليق

 ألَد ذا ِمغالِق وخَصيماً  إن تحت األحجاِر حزماً وِلينا

  .ِمعالق: ويروى

  م -ق-غ

  .غَِمق يومنا يغمق غَمقاً، إذا كثر، نداه فهو غَِمق: رض؛ يقالركوب الندى األ: الغمق

  ن -ق-غ

  .نغق الغراب ينِغق وينغق نغيقاً وهو ناغق، إذا صاح وهو النغيق والنغاق
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  و -ق-غ

  .أُمهلت

  ه -ق-غ

الم عينه، إذا أضعف وغَيهق الظ. الطويل من اإلبل وغريها؛ ويقال عيهق، بالعني غري املعجمة: الغيهق
  .بصره؛ وغَيهقَت عينه، إذا ضعف بصره

  ي -ق-غ

  .طائر، زعموا: والغاق. وتغيقت عينه، إذا امسدرت وأظلمت. موضع: غَيقَة

  باب الغين والكاف

  .أُمهلت مع سائر احلروف

  باب الغين والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م - ل-غ

  : قال الشاعر.  واجلمع ِغلْمة وِغلْمان، وربما قالوا للجارية غالمةغُالم بين الغلومية،

  تُهان لها الغُالمةُ والغُالم  ومرِكضةٌ صريحي أبوها

ذكر : والغيلَم. شهوة النكاح من الرجال والنساء، وامرأة غَليم ورجل غَليم، ويقال ِمغليم أيضاً: والغلْمة
ا : وإبل مغاليم. ورجل مغتِلم. وجارية غَيلَم، وهي الضخمة التارة السمينة. ملالسالحف، واجلمع غَيا

وغَِملَ النبت، . غَِملَ اجلرح، إذا عصب فأفسده طول الِعصاب فتغيرت رائحته: والغمل من قوهلم. غُلْمة
فَنعوي ه بعضاً حىت يسودقال الشاعر. إذا ركب بعض :  

  ثعالب موتَى ِجلْدها قد تزلَّعا  ِمتان كأنهانَِصي بال وغَملى

الزبد، : واللُّغام. ما حول الفم مما يدركه اللسان: وتلغم الرجلُ بالطّيب تلغماً، إذا طال مالغمه؛ واملَالغم
 أكل وجع يصيب الدابة يف بطنه من: واملَغل. من هذا اشتقاقه، وميكن أن يكون اشتقاق املَالغم من اللُّغام

w  .الرجل الضعيف؛ رجل ِملْغ من قوم أمالغ، وهم الضعاف احلمقى: واِمللْغ. التراب؛ مِغلَ فهو ممغول
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  ن - ل-غ

ليس : قال قوم من أهل اللغة. فساد األدمي؛ نِغلَ األدمي ينغل نغالً، ومنه اشتقاق النغل لفساد مولده: النغل
  .ونِغلَ اجلرح، إذا فسد أيضاً. هو مولَّد: قال أبو بكر. للنغل أصل يف كالم العرب

  و - ل-غ

    

، أي ال جتاوزوا "ال تغلُوا يف ِدينكم: "االرتفاع يف الشيء وجماوزة احلد فيه؛ ومنه قوله جلّ وعز: الغلُو
 ومجع الغلْوة ومنه الغلْوة بالسهم، وهو أن يرمى به حيث ما بلغ؛ غال يغلو غَلْواً وغَلْوةً وغُلُواً،. املقدار

اسم : وغَلْوى. ِغالء؛ وكل ما ارتفع فقد تغاىل، ومنه اشتقاق الشيء الغايل ألنه قد ارتفع عن حدود الثمن
مصدر غاله يغوله غَوالً، إذا دب يف : والغول. والغلْوة من هذا اشتقاقها. فرس معروفة من خيل العرب

  :  غُوالً، ومنه قول امرئ القيسهالكه، وبذلك سمي الشيطان غُوالً واحلية

  ومسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغواِل  والمشْرفي مضاجعي أيقتلني

ومنه قوله تبارك . كأنياب أغوال يريد أن يكثِّر بذلك ويعظّم: قوله: قال أبو حامت. أي كأنياب الشياطني
. راد تعظيم ذلك يف صدورهم، وقُريش مل تر رأس شيطان قطُّ، وإمنا أ"كأنه رؤوس الشياطني"وتعاىل 

ومل يصف امرؤ القيس أنياب الشياطني ألم رأوها وعرفوها ولكنه على التهويل : وقال أبو بكر أيضاً
، مل "كأنه رؤوس الشياطني: "ومنه قوله جلّ وعز. والتعظيم ألن اعلرب تسمى كل ما استفظعته شيطاناً

  : قال الراجز. بهم مبا يعرفونميثِّلها جلّ وعز هلم مبا مل يروا ولكنه خاط

ما ليلةُ الفَقير إال شَيطان  

  : قال لبيد. موضع معروف، بفتح الغني: وغَول. بئر معروفة: والفَقري

 تأبد غَولُها فِرجامها بِمنًى  عفَِت الديار محلُّها فمقامها

سحرة الشياطني؛ هكذا قول :  عند العربوالِغيالن. وتغول هذا األمر، إذا تنكّر. موضع أيضاً: وغُويل
قال الشاعر. األصمعي، الواحد غُول من اجلن :  

 تلون في أثوابها الغُوُل كما  فما تدوم على حاٍل تكون بها

أحسبه ضرباً : وغَوالن. موضع: وغَوالن. وقد مست العرب غَيالن وغُويالً. ضرب من الِعضاه: وأم غَيالن
أن تدير : واللّوغ. ، أي ال تغتال عقولَهم"ال فيها غَولٌ: "البعد، وقوله عز وجلّ: والغول. بقلمن أحرار ال
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وأوغلَ يف األرض، إذا أبعد فيها؛ وكل داخل يف شيء دخولَ . الشيَء يف فيك مث تلِفظه؛ الغه يلوغه لوغاً
  : قال املتنخل اهلُذيل. مستعجٍل فقد أوغلَ فيه

  والشّوك في وضح الرجلين مركوز   الليل يوِغلُهيجيء وِجن حتى

الداخل على القوم وهم يشربون ومل يدع إليه، كما أن : والواِغل. يعجله: ظُلمته؛ ويوغله: ِجن الليل
  : قال امرؤ القيس: الداخل على القوم وهم يأكلون ومل يدع: الوارش والراشن

 من اهللا وال واغِل إثماً  فاليوم أشْرب غير مستحِقٍب

فاليوم أُسقى غري مستحِقب، فراراً من كثرة احلركات وتسكني : قال النحويون. فاليوم فاشرب: ويروى
  : قال جرير بن اخلَطَفَى. الباء

 ِتيرى فما تعرفْكم العرب ونهر  سيروا بني العم فاألهواز منِزلُكم

  : وقال اآلخر

   صاحب قَوِمإذا اعوججن قلتُ

  بالدو أمثاَل السفيِن العوِم

وولَغَ الكلب يف اإلناء وكذلك السبع يلَغُ ويالَغ أيضاً، . املدعي نسباً ليس بنسبه، واجلمع أوغال: والوغْل
  : وينشد هذا البيت البن قيس الرقَيات. وأولغه صاحبه

  اٍل أو يالَغان دمالحم رج  ما مر يوم إال وعندهما

  .رشن الكلب يف اإلناء، إذا أدخل رأسه فيه: يولَغان أيضاً؛ قال األصمعي: ويروى

  ه - ل-غ

  : قال زهري. معروفة عربية صحيحة: والغلّة. حرارة العطش واحلزن، ومجعها غُلَل، وهو الغليل أيضاً: الغلّة

  لعراق من قَفيٍز ودرهِمقُرى با  لكم ما ال تُِغلُّ ألهلها فتُغِْلْل

  : قال الراجز. أغلّت األرض تِغلّ إغالالً: وقال

ٌل جاء من أمر اللّهيَل سأقْب  

درحي ِغلّهالجنِة الم دحر 

  .معروفة، واجلمع لُغات ولُغون ولُِغني ولُغى: واللُّغة. قطعة من البحر تنقطع يف السيف؛ لغة ميانية: والغالّة

w  ي - ل-غ
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املاء : والِغيل. الشجر امللتف: والِغيل. املاء اجلاري بني احلجارة يف بطن واٍد وغريه، واجلمع أغيال: الغيل
يتغلغل بني الشجر، وربما سمي الشجر امللتف ِغيالً؛ أخربنا عبد الرمحن عن عمه األصمعي عمن أخربه 

    :  بن املهلَّب تقولمسعت نائحةً خلف جنازة روح بن حامت بن قَبيصة: قال

دطُ يمشي أسبوِغيِل بين  أض فاءطَر 

  د كضحضاِح المسيِل  من نسج داو لُبسه

ولُغت . الكثري: املاء الذي يتضحضح على وجه األرض رقيق؛ ويف لغة هذيل، الضحضاح: الضحضاح
.  لَيغاً، مثل ِلصته أِليصه لَيصاً، إذا راودته لترتعهوِلغت الشيَء أِليغه. الشيَء ألوغه لَوغاً، إذا أدرته يف فيك

  .ولَِغي الرجلُ بالشيء يلْغى لَغياً، مثل سِدك به، سواء. وغَلَِت الِقدر تغلي غَلْياً وغلَياناً

  باب الغين والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-غ

والغنيمة والغنم واملَغنم . ظها، ويجمع الغنم أغناماًاسم جيمع الضأن واملعز، ال واحد هلا من لف: الغنم
: وغَنامة. وقد مست العرب غامناً وغَنامة وغُنيماً وغَناماً. واحد، وقد جمع املَغنم مغامن، ومجع غَنيمة غنائم

معروف؛ : أو الغناءوالنغمة والنغم من الكالم . اسم، وأحسبه أبا بطني من العرب: ويغنم. اسم امرأة
اجللدة اليت تضرب يف مقدم رأس الصيب : والنمغة. ومسعت نغمةً حسنة؛ وتنغم اإلنسان بالغناء وحنوه
غَِني القوم باملكان، إذا أقاموا : مفْعل من قوهلم: واملَغنى. املولود مث تشتد بعد ذلك، واجلمع نمغ ونمغات

  .به، وليس هذا موضعه

  و -م-غ

غَما : ويف بعض اللغات يقال. مصدر غما البيت يغموه غَمواً، وقد قالوا يغميه غَمياً، إذا غطّاه: الغمو
ماغِت السنور : واملَغو يف بعض اللغات؛ يقال. البيِت وِغماء البيِت، إذا فتحته قصرته، وإذا كسرته مددته

واء، إذا صوواغاً، مثل ماءت متوء مغْم. تتمتوغ مغَماً، واجلمع أوغام: والوغْماً ووغَم ووي ِغماحلقد؛ و.  

  ه -م-غ
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فعل أُميت، ومنه بناء : واهلَمغ. ما غطّى على القلب من كَرب أو مرض؛ حسر اهللا عنهم الغمة: الغمة
ِحيغ، وهو املوت الويل اهلُذيل. اِهلمقال املتنخ :  

  من الموت بالِهميغ الذاعِط  إذا وردوا ِمصرهم عوجلوا

اِهلميع، بالعني غري املعجمة، : وخالف اخلليل الناس يف هذا فقال. ذَعطَه، إذا أخذ حبلقه أخذاً شديداً: يقال
قد جاء يف كاملهم هبغَ : قال أبو حامت. وذكر أنه مل جيئ يف كالم العرب كلمة فيها هاء وغني وميم

  . تكون هذه الباء ميماً فكأنه كان ِهيغَ فجعلوه ِهميغهبوغاً، إذا نام، فيمكن أن

  ي -م-غ

السحاب، : والغيم. ما غُمي عليه، أي ما غُطِّي عليه: وِغماء البيت. أُغمي على املريض، إذا غُشي عليه
وأنشد أبو حامت عن أيب زيد، والشعر لعمرو بن . معروف؛ غامت السماء وأغامت وتغيمت وأغيمت

  : لةيربوع بن حنظ

 بك ما أسال وما أغاما فال  رأى برقاً فأوضع فوق بكٍْر

  : قال علقمة بن عبدة. ال يقال غامت أصالً، وقد قالوا مغيوم: وقال قوم

  يوم رذاٍذ عليه الدجن مغيوم  تذكَّر بيضاٍت وهيجه حتى

  : قال الشاعر. العطش: والغيم

  شفى غَيم نفسي من رؤوس الحواثِر  المرٍئ والنعُل بيني وبينه ِفدى

  : بطن من عبد القيس يقال هلم بنو حوثَرة، وإياهم عىن املتلمس بقوله: احلواثر

 احلواثِر إذ تُساق لمعبِد نَعم  لن يرحض السوءاِت عن أحسابكم

  .قطعة من احلَرة تستطيل يف السهل، والكُراع أدق منها: والنعل

  ين والنونباب الغ

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و -ن-غ

  .ما مسعت له نغوةً وال نغيةً، أي كلمة

  ه -ن-غ
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صوت من اللَّهاة واألنف حنو النون اخلفيفة ال حظّ للسان فيها، مثل نون عنه وِمنه، وذلك أنك إذا : الغنة
  .أمسكت أنفك أخلّ ما ذلك

  ي -ن-غ

  : قال الراجز. غَِني يغنى من ِغنى املال

 أشرب السلْوان ما سليتُ لو

  ما بي ِغنًى عنِك وإن غَنيتُ

  : وأنشد أبو حامت عن أيب زيد. وِغناء الصوت ممدود؛ غنى يغني ِغناًء

فغنِّها وهي لك الِفداء  

إن داءاإلل الح ِغناء 

وبنو . وغَِني يغنى باملكان، إذا نزل به. يلممدود، والغناء مثل اجلَداء، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا تعا
وال أقف على حقيقته: غَين ،يله . قبيلة من العرب معروفون، وأحسب أن يف مهدان بين غُن وما مسعت

  .نغيةً، أي كلمة، وقد مر ذكرها

  باب الغين والواو

    

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه - و-غ

  .اهلَوغ، أي باملال الكثري وليست باللغة املستعملةالشيء الكثري؛ جاء فالن ب: اهلَوغ

  ي - و-غ

، وغَِوي الفصيل من اللّنب يغوى "وعصى آدم ربه فَغوى: "غَوى الرجلُ يغوي غَياً من الغي؛ يف الترتيل
  .غَوى، إذا بِشم عن اللنب، فالرجل غَِوي وغاٍو، والفصيل غاٍو ال غري

  باب الغين والهاء والياء
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بنو من أنتم؟ : وسأل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم قوماً فقال. ضد الرشدة؛ فالن لغيٍة، أي لِزنية: الغية
تركته يف : ويقال. املال الكثري: املاء الكثري، وقالوا: واألهيغ. أنتم بنو ِرشدان: بنو غَيان، فقال: فقالوا

  .األهيغين، أي يف الشرب والنكاح

  .انقضى حرف الغني واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وسالمه

  حرف الفاء في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب الفاء والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك - ق-ف

  .أُمهلت

  ل - ق-ف

  : قال الشاعر. اء بني شقيقتني من رملفض: والفالق. وفَلَقْت الشيَء أفِلقه فَلْقاً. كلّمه من فَلْق فيه: يقال

  وبالشَّول في الفَلَِق العاشِب  تُحدى عليها الرحاُل وباُألدِم

وقوس ِفلْق، إذا كانت مشقوقة من عود ومل تك . الفَلَق والفالق واحد: يف الفالق؛ قال أبو بكر: ويروى
  : قال الراجز. املطمئن يف ِجران البعري: والفَليق. قضيباً

ِلعمح الضكالر درفَليقُها أج  

رعبإلهاٍب كتضريم الض دج  

اِملقْطرة اليت : والفَلَق. فَلَق الصبح: والفَلَق. الشق يف اجلبل والشعب من األرض: فيه اعوجاج؛ والفالق
. لق الرجلُ، إذا جاء بالداهيةوافت. الداهية، واجلمع فَيالق: والفَيلَق. ومجع فالق فُلْقان. يقْطَر ا الناس

كثرية : وكتيبة فَيلَق. شاعر مفِْلق: ومنه قوهلم. وافتلق الرجلُ وأفلَق، إذا عمل عمالً فأجاد فيه وجود أيضاً
  : قال األعشى. السالح

  تَعِصفُ بالدارع والحاسِر  فَيلٍَق شَهباء ملمومٍة في

  : قال الراجز. الداهية: والفَليقة. لَقالقطعة منه، واجلمع ِف: والِفلْقَة من الشيء
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باً لهذه الفليقَهجيا ع  

يقَهالر القُوباء نهل تَغِْلب  

غالم أقْلَف وأغْلَف : والقُلْفَة والقَلْفَة واحد، معروف؛ ويقال. الداهية: واملَفْلقَة أيضاً. الداهية: والفَلَق أيضاً
وقَلَفْت الشجرةَ، إذا حنت عنها . واحد وقد حزز طرف ظُبتهالذي له حد : والسيف األقلَف. مبعىن

وقَلَفْت السفينةَ، إذا حززت . وقَلَفْت الدنَّ، إذا فضضت عنه طينة أقِلفه قَلْفاً، فهو قليف ومقلوف. ِلحاءها
لَلها القاروالقُفْل. ألواحها بالليف وجعلت يف خ :الباب قْفَلمعروف، واجلمع أقفال؛ وأقفلتفهو م  .

يبيس الشجر أيضاً، وهو : وقَِفلَ الشجر يقفَل، إذا يبس؛ والقَفيل. ورجل مقْفَل اليدين، إذا كان خبيالً
  : قال أبو ذؤيب. القَفْل أيضاً

  فخرت كما تَتّايع الريح بالقَفِْل  ومفِْرهٍة عنٍْس قَدرتُ لساقها

: وخيل قوافل. ودرهم قَفْلَةٌ، إذا كان وازناً. لد، إذا يبس، فهو قافلوقَِفلَ اجل. يتبع بعضها بعضاً: تتايع

  : قال الراجز. يبس ضمر

  نحن جلَبنا القُرح القوافال

  يحِملننا واألسَل النّواهال

. ووطنهوقَفَلَ القوم عن الثغر اىل منازهلم فهم قُفّال وقافلون، وال يكون القافل إال الراجع اىل مرتله 

وائلي يب اىل : ويف كالم بعضهم. ضرب من الشجر، الواحدة قَفْلَة، وهي شجرة تنبت على علُو: والقَفْل
  : قال الشاعر. موضع: وقَفيل. قَفْلَة فإا ال تنبت إال مبنجاة من السيل

 تَرينّي شامةٌ وقَفيُل وهل  وهل أِردن يوماً مياهاً عذيبةً

    

ومجع قافلة قوافل، وهم الراجعون . اليبيس من النبت مثل القفيف سواء: والقَفيل. أيضاًوطَفيلُ : ويروى
لفقُك الشيَء حىت تالئمه؛ لَفَقْت : واللّفْق. وأقفلت اجليش، إذا رددته من الثغر. من أسفارهم اىل أوطام

وهذا تراه يف باب ِتفْعال إن . مواالشيء بالشيء أو الثوبني، إذا الءمت بينهما، وهو اللِّفاق والتلفاق، زع
لَِقفْت الشيَء ألقَفه وتلقّفته، إذا أخذته : واللَّقْف من قوهلم. وتالفَق القوم، إذا تالءمت أمورهم. شاء اهللا

وتلقّف احلوض، إذا . وبعري متلقِّف، إذا كان يهوي خبفّي يديه اىل وحِشيه يف سريه. بيدك من راٍم رماك به
  .سافله، فهو لقيف ولَِقفتلجف من أ

  م - ق-ف
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أن تدخل األسنان العليا اىل الفم؛ فَِقم الرجلُ يفقَم فَقَماً فهو أفْقَم، مث كثر ذلك حىت صار : الفَقَم يف الفم
وقد مست العرب أفْقَم وفُقَيماً، . تفاقم األمر، إذا مل يجِر على استواء: ومن ذلك قالوا. كلّ معوج أفْقَم

  .فُقَيم يف بين متيم، وفُقَيم يف بين ِكنانة: بطنان من العرب: وبنو فُقَيم. و حي منهموهو أب

  ن - ق-ف

  : قال النابغة. منعمة؛ وتفنق يف عيشه، إذا تنعم: النعمة يف العيش؛ جارية فُنق: الفَنق

  برد الهواجر كالِغزالن بالجرِد  ذُيوَل الريِط فنَّقها والراكضاِت

  : قال األعشى. الفحل من اإلبل: والفَنيق

افٍة كالفَنيِق القَِطميبز  

. والتفنق والفُناق واحد. ويجمع الفنيق أفناقاً، وهذا مثل يتيم وأيتام وشريف وأشراف؛ ويجمع فُنقاً أيضاً

ورمبا سميت الفَيشة قَنفاء . ِصغر األذنني وِغلَظهما ولصوقهما بالرأس؛ رجل أقْنف واألنثى قَنفاُء: والقَنف
مر قَنيف : السحاب، وقال آخرون: القَنيف: والقَنيف اختلفوا فيه فقال قوم. وبه سمي قُنافة. تشبيهاً به

قَفَنت : والقَفْن من قوهلم. العدد الكثري من الناس: والقَنيف. من الليل، إذا مر هِوي منه، وليس بثَبت
  : وأنشد. ناً، إذا ذحبتها من قفاها، فهي قفينةالشاة أقِفنها قَفْ

نر عليه فطَحوى الزحألقَى ر  

ثَه حتى قَفَنمنها فَر قد قاء  

نفَقاً يف األرض أو سلَّماً يف : "السرب يف األرض؛ وكذا فُسر يف الترتيل يف قوله جلّ ثناؤه: والنفَق
خيرج منه؛ :  اليربوع من هذا ألنه ينفُق فيه، أي يدخل فيه، وقال قوموسمي نافقاء. ، واهللا أعلم"السماء

وِنئِفق القميص، مهموز مكسور الفاء، فارسي . ومنه اشتقاق املنافق خلروجه عن الدين، واالسم النفاق
ضد : والنفاق. فَقن: ونِفق الطعام ِنفاقاً فهو نافق، إذا نِفد، وقد قالوا. موضع: والنفيق. معرب، مثل ِزئِبر

وليس كل أهل اللغة صحح هذه : قال أبو بكر. نفَق الدابةُ، إذا مات: وقالوا. الكساد؛ نفَق ينفُق فهو نافق
. نقفُك رأس الرجل بعصاً أو رمح؛ نفَقْته أنفُقه نفْقاً: والنقْف. وأنفق مالَه إنفاقاً، إذا أتلفه. اللفظة

وِجذْ نقيف . منقاره يف بعض اللغات: وِمنقاف الطائر. دع، واجلمع مناقفضرب من الو: واِملنقاف
  .ومنقوف، إذا نِقب، أي أكلته األرضة

  و - ق-ف
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وفَقَأْت عني الرجل، مهموز، . والفَقء نقر يف صخرة جيتمع فيه ماء املطر، واجلمع فُقْآن. موضع: الفَقْو
معروف، : والفُوق، فُوق السهم. لرجلُ قومه يفوقهم، إذا عالهموفاق ا. ضد حتت: وفوق. أفقَؤها فَقْأً

  : قال الشاعر. واجلمع أفواق، ويجمع فُقاً، على القلب

  عراقيِب قَطاً طُحِل  وفُقاها ك ونَبلي

قإذا انكسر فُوقه، فهو أفْو ،ه . وانفاق السهمتفويقاً، إذا جعلت الوتر يف فُوقه، وفُقْت السهم قتأفُوقه، وفو
  : قال األعشى. بني حلبتيها، واالسم الِفيقة: وفُواق الناقة. إذا جعلت له فُوقاً

  جاءت لتُرِضع ِشقَّ النَّفِْس لو رضعا  إذا ِفيقةٌ من ضرعها اجتمعتْ حتى

    

ويف . فأق يفأق فُؤاقاً: وفاق الرجلُ، من الفُواق، وهي الريح اليت خترج من معدته، وقد همز فقالوا
. وتفوق الرجلُ املاَء، إذا حتساه حسوة بعد حسوة. رددته بأفْوق ناصٍل، إذا أخسست حظَّه: كالمهم

مصدر وقَفْت الدابةَ أِقفه وقْفاً، وكذلك كل شيء حبسته، ووقفت األرض والرجلَ أِقفه وقْفاً، : والوقْف
وبنو . مصدر وقف وقوفاً فهو واقف: والوقوف. حرفوهذا أحد ما جاء على فعلته ففَعل، وهي أ

مصدر املواقفة يف : والِوقاف. حيث يقف: وموِقف الرجل. السوار: والوقْف. بطن من األوس: واقف
. أن تلجئه الكالب والرماة اىل صخرة فال ميكنه أن يرتل حىت يصاد: ووقيفة الوِعل. حرب أو خصومة

  : قال الشاعر

سمطّردٍة  بنّي شحمةً من وقيفٍةفال تَح لْفَعس كمما تَصيد 

: وموِقفا الفَرس. ما رأيت من املرأة إال موقفها، إذا رأيتها متربقعة أو متنقِّبة: ويقال. اسم كلبة: سلْفَع

وبصوفة وأخذت بقُوفة قفاه وبفُوقة قفاه . وتوقّفت على هذا األمر، إذا تلبثت عليه. اهلَزمتان يف كَشحيه
ومسيت القوايف يف الشعر ألن بعضها يقفو بعضاً يف الكالم، أي . قفاه، وهو الشعر املتدلّي يف نقرة القَفا

وفالن ِقفْويت، أي تهميت، وهو من قول اهللا . وقَفَوته، إذا قرفته بفجور. وقَفَوت الرجلَ، إذا اتبعته. يتلوه
ما ليس لك بِه: "جلّ وعز قْفاقتفيت الشيَء، أي : وفالن ِقفْويت، أي ِخرييت، من قوهلم".  علموال ت

الشيء املتِفق؛ وجاء القوم وفْقاً، أي متوافقني؛ ووافقته موافقةً : والوفْق. اخترته، فكأنه من األضداد
  .وقد مست العرب موفّقاً وِوفاقاً. وِوفاقاً

  ه - ق-ف
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. وفَِقه عني، أي فَِهم عني. مع فُقَهاء؛ وقالوا فَقُه يف معىن الفقه أيضاًفَِقه الرجلُ يفقَه ِفقْهاً، فهو فقيه، واجل

  : قال الراجز. املَحالة يف نقرة القفا، وهي آخر محال الظهر: والفَهقَة

  ال ذَنْب للبائس إال في الوِرقْ

  أو تُضرب الفَهقَةُ حتى تندلقْ

ويف احلديث . متشدد كثري الكالم: ورجل متفيِهق. يهق، أي واسعةوركي فَ. وانفهق املوضع، إذا اتسع
: ويف احلديث. وعاء يحمل فيه اجلراد وحنوه: والقُفّة". إنّ أبغضكم إيلّ الثّرثارون املتفيِهقون: "املُسند

  .قلّة شهوة الطعام، وليس بثَبت: اهلَقْف، زعموا". ليت عندنا منه قُفّةً أو قُفَّتني"

  ي - ق-ف

عظم موِصِل بني : والفائق. ما اجتمع يف الضرع من اللنب بعد احللب، واجلمع ِفيق وِفيقات: الِفيقة
قال . نواحيها، الواحد أُفُق: وآفاق السماء. أدمي ال يحكم دبغه، واجلمع أَفَق: واَألفيق. اجلمجمة والقفا

  .وينسب اىل اآلفاق أَفَقي على غري قياس: أبو بكر

  فاء والكافباب ال

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل - ك-ف

اسم رجل من العرب معروف : واألفْكَلُ. أصابه أفكَلٌ من كذا وكذا، أي ِرعدة: أصل بنية قوهلم: الفَكَل
يف فَلٍَك : "فَلَك السماء الذي ذُكر يف الترتيل يف قوله جلّ وعز: والفَلَك. أيب قوم منهم يسمون األفاكل

: وفَلْكَة اِملغزل". يف الفُلْك املشحون: "ويف الترتيل. السفْن، الواحدة واجلمع سواء: لفُلْكوا". يسبحون

قطعة منها غليظة تستدير : والفَلْكَة من األرض. معروفة، واجلمع ِفلَك؛ وكل مستدير فَلْكَة واجلمع ِفلَك
ومها . حلمتان تكتنفان اللهاة: ، بالنوناإلفْنيكان: واإلفِْليكان، وقالوا. ومجع فَلَك أفالك. يف موضع سهل

كَِلف بالشيء يكلَف كَلَفاً، إذا أحبه فهو : والكَلَف من قوهلم. وفلّك ثديا اجلارية، إذا استدارا. الغندبتان
: والتكِْلفَة. والكُلْفَة من التكلُّف. موضع: وذو كُالف. وتكلّفت الشيء تكلُّفاً، إذا جتشمته. كَِلف به

  : قال األعشى. ِلفَتك الشيَء وحتملك إياهتكْ

  روض القطا فكثيب الِغينِة السِهُل  تحمَل منه الماء تكِْلفَةً حتى
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حمرة كَِدرة؛ بعري أكْلَف وناقة كَلْفاُء، ومن ذلك أُخذ الكَلَف يف اخلد، إذا ظهر فيه : والكُلْفة والكَلَف
كَفَل الدابة وغريها، واجلمع : والكَفَل. إذا كان يتكلّف ما مل يؤمر بهورجل مكلَّف، . كَدر يف لونه

ورجل ِكفْل من قوم . كساء يعقد طرفاه مث يركبه الرديف؛ اكتفلت البعري اكتفاالً: وِكفْل البعري. أكفال
وكذلك . النصيب واحلظّ؛ وليس لك يف هذا األمر ِكفْل، أي حظّ: والِكفْل. أكفال ال يثبتون على اخليل

بيدة يف قوله جلّ وعزن من رمحته: "قال أبو عؤِتكم ِكفْلَيالذي يكفُل بك، واجلمع كُفَالء، : والكفيل". ي
وكَفَلْت الرجلَ واملرأةَ، إذا تكفّلت مؤونته، فأنا كافل وهو مكفول؛ وهو معىن قوله جلّ . واالسم الكَفالة

رجل كافل : ويقولون. الزعيم: والكفيل. لياس النيب عليه السالما: وذو الِكفْل". وكَفَلَها زكريا: "ثناؤه
  .وكفيل، مبعىن

  م - ك-ف

  .أُمهلت

  ن - ك-ف

والفَنيك . والفَنك هذا امللبوس، ال أحسبه عربياً صحيحاً. التندم؛ تفكّن تفكُّناً، أي تندم: التفكُّن
. واإلفنيكان من عن ميني العنفَقَة ومشاهلا. جبالع: والِفنك. ِزِمجى الفَرخ، وال أحقّه: واإلفنيك، زعموا

: فالن يف كَنف فالن، أي يف ناحيته ودفئه، واجلمع أكناف؛ وأكناف كل شيء: والكَنف من قوهلم

وكل شيء سترك فقد كنفك، ومنه اشتقاق . وعاء يتخذه الراعي جيعل فيه أداته: والِكنف. نواحيه
  : قال لبيد. ترس كنيف، إذا ستر حامله: ويقال. سترهالكنيف ألنه يكنف من دخله، أي ي

  سيوفهم وال الحجفُ الكنيفُ  يوم لم ينفع حريماً حريماً

مكِْنف بن زيد اخليل كان له غَناء من الردة مع : قال أبو بكر. وقد مست العرب كانفاً وكُنيفاً ومكِْنفاً
 ،يبهخالد بن الوليد، وهو الذي فتح الرياد الراوية من سمبين فالن : وتقول العرب. وأبو ح تركت

يتكنفون الِغياث، وذلك أن املاشية إذا موتت يف العام املُجدب جعلوا املوتى كاحلظرية لتكنف األحياَء من 
ة، والنكْفَ. معروف، واجلمع أكفان: والكَفَن. تبيت يف كَنف اإلبل، أي يف ناحيتها: وناقة كَنوف. الربد

ونِكف الرجلُ عن األمر . ومها نكْفَتان، ومها املوضعان من عن ميني العنفَقَة ومشاهلا حيث ال ينبت الشعر
اسم ملك : وينكَف. موضع: وينكَف. ينكَف نكَفاً واستنكف عنه استنكافاً، إذا أِنف منه، فهو ناكف

w  .من ملوك ِحمري
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  و - ك-ف

وبه سميت الكوفة ألن سعداً ملا افتتح القادسيةَ نزل : األصمعي، قالالتجمع؛ هكذا يقول : التكوف
تكوفوا يف هذا املوضع، أي اجتِمعوا : املسلمون األنبار فآذاهم البق فخرج فارتاد هلم موضع الكوفة وقال

والكُويفة : أبو بكرقال . كوفوا هذا الرمل، أي نحوا رملَه وانزلوا: إمنا قال هلم: وكان املفضل يقول. فيه
أيضاً يقال هلا كُويفة عمرو، وهو عمرو بن قيس من األزد، وكان أبرِويز ملّا ازم من بهرام جوِيني نزل به 

تركت القوم يف كُوفاٍن، ويف مثل كُوفان، : وتقول. فقَراه ومحله فلما رجل اىل ملكه أقطعه ذلك املوضع
كُفْو، وستراه يف بابه : والكُفء مهموز، ورمبا مل يهمز فقالوا.  موضع أيضاً:والكُويفة. أي يف أمر خمتلط

ليس يف هذا األمر وكْف : مصدر وكَف البيت يِكف وكْفاً ووكيفاً، ومنه قوهلم: والوكْف. إن شاء اهللا
  .وتوكّفت خرب فالن، أي انتظرته. وال وكَف، أي فساد وضعف

  ه - ك-ف

  : قال الشاعر. الضعف: والفَكّة. م السماءجنم من جنو: الفَكّة

 والفَكِّة والهاِع دهاِن  الحزم والقوةُ خير من اإل

كل شيء مستدير ِكفّة، وكل شيء : معروفة، قال األصمعي: وِكفّة امليزان. ناحيته: وكُفّة الثوب
بل، واجلمع كهوف كَهف اجل: والكَهف. وِكفاف الرأس مثل ِحفافه سواء، وهي نواحيه. مستطيل كُفّة

وتكهف اجلبلُ، إذا صارت فيه كهوف، وكذلك تكهفِت البئر وتلجفت وتلقّفت، إذا أكل . وِكهاف
السرعة يف املشي والعدو، وهو فعل : والكَهف، زعموا. املاُء أسفلها فسمعت للماء يف أسفلها اضطراباً

  .ممات منه بناء كَنهف عنا، إذا تنحى

  ي - ك-ف

ا:كَيف ستفهمف، فكالم مولَّد؛ هكذا يقول األصمعي: فأما قوهلم.  كلمة يوفالن . هذا شيء ال يكي
  : قال الفرزدق. كفيء لفالن، إذا كان مكافئاً له

  بلى وألبياٍت بها الحجراتُ  كان عباد كفيئاً لدارٍم أما

    

  باب الفاء والالم

w  مع ما بعدهما من الحروف 
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  م -ل-ف

  : قال اهلُذيل. عل ممات، ومنه اشتقاق الفَيلَم، وهي اجلُمة العظيمةف: الفَلَم

 فر ذو اللِّمة الفَيلَم إذا  ويحمي المضافَ إذا ما دعا

اللِّفام واللِّثام : واللِّفام اختلفوا فيه، فقال أبو عبيدة. وزعم قوم من غري البصريني أن الفَيلَم املُشط العريض
بل اللِّفام ما كان على : ة مثل تلثّمت، إذا أثنت قناعها على فيها؛ وقال األصمعيواحد، وتلفّمت املرأ

تلفّمت إذا : وفصل األصمعي بينهما فقال: الفم، واللِّثام ما كان على طرف األنف؛ وقال أبو بكر
و وضعت قناعها على طرف أنفها، وتلثّمت إذا وضعته على فيها، وتنقّبت إذا وضعته على ِعرنينها، وه

  .آخر األنف

  ن -ل-ف

نفّل : ويقال. واحد األنفال: والنفَل. بطن من العرب، اسم أبيهم فُالن: وبنو فُالن. معروف: قوهلم فالن
: والنافلة. نفّله تنفيالً ونفَلَه بالتخفيف، لغتان فصيحتان: السلطانُ فالناً، إذا أعطاه سلَب قتيل قتله؛ يقال

. اسم مشتق من الرجل الكثري النوافل: ونوفَل. يه إال تفضالً، واجلمع نوافلما يفعل الرجل مما ال جيب عل

  : قال الشاعر

فَرفَُل الزى الظُّالمةَ منه النَّويأب  

  .وقد مست العرب نوفَالً ونفَيالً. ضرب من النبت: والنفَل. املزدِفر باألثقال املطيق حلملها: الزفَر

  و -ل-ف

  : قال الراجز. فأما قول العامة فَلْو فخطأ. فتلَى من أمه، أي املأخوذ عنهاامل: الفَلْو

هببنَر كان لنا وهو فَلُو  

هغَبالخَلِْق يطير ز ثَنعجم  

لَفَوت : واللَّفْو من قوهلم. الفول: وأهل الشام يسمون الباقالّء اليابس. حب حنو اِحلمص يؤكل: والفول
: وتوالف الشيُء موالفةً وِوالفاً، إذا أُلِّف؛ وقال أيضاً. العظم ألفوه لَفْواً، ولَفَأْته عنه، إذا قشرتهاللحم عن 

وبرق ِوالف، إذا برق مرتني مرتني، وهو الذي خيِطف خطفتني يف واحدة، . إذا ائتلف بعضه اىل بعض
  . وفَالًالشيء القليل، زعموا؛ ما أعطاه إال: والوفَل. وال يكاد يفخلف

w  ه -ل-ف
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فعل ممات، : واهلَلَف. اللَّهف من التلهف؛ لَِهف يلهف لَهفاً وتلهف تلهفاً، فهو لَهيف والهف ولَهفان
  .كثرية الشعر: ومنه اشتقاق رجل ِهلَّوف، وهو الكثري الشعر اجلايف؛ وحلية ِهلَّوفَة

  ي -ل-ف

ل الرأي، وفائل الرأي، وِفيل الرأي؛ ويف رأيه فَيالة، أي ورج. معروف: والِفيل. مجع فالة: الِفليل فَي
عرق يف : والفائل. ما كنت أخاف أن أرى يف رأيك فَيالة، أي ضعفاً: قال يل رؤبة: وقال يونس. ضعف

 وِليف .وألفيت الرجلُ أُلفيه إلفاًء، إذا لقيته. ومجع الِفيل أفايل وفُيول وِفيلة. وِرك الفرس، وهو الفال أيضاً
  .معروف؛ وليفِت الفسيلةُ تلييفاً، إذا غلظت وكثر ليفُها: النخل

  باب الفاء والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ف

  .أُمهلت

  و -م-ف

وأزد السراة يسمون السنبل فُوماً؛ هكذا قال أبو عبيدة يف كتاب . الزرع أو احلنطة، واهللا أعلم: الفُوم
  : وأنشد. ااز

  بكفِّه فُومةٌ أو فُومتاِن  ربيُئهم لما أتانا لوقا

  .هكذا لغته؛ بكفِّه، خمفَّفة اهلاء غري مشبعة: قال أبو بكر. وليهم: ويروى

  ه -م-ف

أبو قبيلة من العرب، فَهم بن عمرو بن قيس : وفَهم. معروفان؛ ورجل فَهم من قوم فُهماء: الفَهم والفَهم
  .عيالن

  ي -م-ف

  : قال الشاعر. ِفئام من الناس، أي مجاعة من الناس:  يف مجيع الوجوه إال يف قوهلمأُمهلت
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 ينظرون الى ِفئاِم ِفئام  كأن مجامع الربالت منها

  .فئام يهمز وال يهمز: قال أبو بكر

  باب الفاء والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و - ن-ف

وناف البعري . بطن من العرب أحسبه من همدان: وبنو نوف. نوفاًسنام البعري، وبه سمي الرجل : النوف
وربما مسي ما تقطعه اخلافضة من اجلارية نوفاً، . ينوف نوفاً، إذا طال وارتفع، فهو ِنياف كما ترى

 جئت على: والوفْن، يقال. صاحب علي عليه السالم: ونوف البكايلّ من بين بكال من ِحمري. زعموا

  .وفْن فالن، أي على إثِْره، وليس بثَبت

  ه - ن-ف

    

نِفه فهو منفوه، وليس : ضعيف القلب؛ نفّهت الرجل تنفيهاً فهو منفَّه، وقالوا: النفْه ممات، منه رجل منفَّه
  .املُعيي؛ مستعمل صحيح: والناِفه. بثَبت

  ي - ن-ف

الزيادة، من : والنيف. اِحلينة بعد اِحلينة: أيضاً: ويقال. حياناًما ألقاه إال الفَينة بعد الفَينة، أي أ: يقال
مصدر نفَيت : والنفي. وأناف اجلبلُ، إذا ارتفع، فهو منيف. نيف على السبعني، أي زاد عليها: قوهلم

وافر من احلصى وغِريه ما نفاه الرشاُء من املاء والطني حىت ينتضح، وما نفته احل: والنِفي. الشيء أنفيه نفْياً
  : وأنشد للمثقِّب العبدي. يف السري

ما تُلقي يداها كأن عيِن  نَِفيي مِقذافُ غريبٍة بيد  

  : وقال آخر يف نِفي الرشاء

من النَّفِْي تْنَيم كأن  

من طول إشرافي على الطَّوي  

ِفيواقع الطير على الصم  w
w
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  : قال األعشى. الشيخ اهلَِرم: نواليفَ. مجع صفاً

 يغادر من شارٍخ أو يفَن  وما إن ُأرى الموتَ فيما خال

  .ِفناء الدار: والِفناء. حب أمحر معروف: والفَنا، مقصور. وفَِني الشيُء يفىن فَناًء، ممدود

  باب الفاء والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و-ف

رجل أفْوه وامرأة فَوهاُء، وكذلك يف : فَِوه الرجلُ يفْوه فَوهاً، فهو أفْوه؛ يقالِعظَم الفم واتساعه؛ : الفَوه
  : قال الشاعر. اخليل

 يِضلُّ فيه الشّكيم مستجافٌ  فهي فَوهاء كالجوالق فُوها

ض قول ويصغر الفم فُويهاً يف بع. شاعر من شعراء العرب: واألفْوه األودي. واسعة: وطعنة فَوهاء
وال يزالَن : "ويف احلديث. ساِدن الِبيعة، زعموا: والواهف. النحويني، وهلم فيه كالم ليس هذا موضعه

وهفا القلب يهفو، . مصدر هفا يهفو هفْواً، إذا سها: واهلَفْو. واِفه: ، وقد قُلب فقالوا"واهف عن ِوهافته
لكلّ صارم : ويف كالمهم. ، إذا استخفّه طرب أو حزنٌوهفا قلبه عن الشيء: وقال أيضاً. إذا أصابته ِخفّة

وريح . سبحان من ال يلهو وال يهفو: ويف دعاء بعضهم. نبوة، ولكلّ جواد كَبوة، ولكل عامل هفوة
واهللا : ويف كالم أم تأبط شراً. ورجل هوف، إذا كان خاوياً ال خري عنده. باردة شديدة اهلبوب: هوف

لْفوف ته صوفما كان بعوشوف حوالُّها. لُفُّه هوي يف . وهوايف اإلبل مثل هواميها سواء، وهي ضوقد ر
  .هوايف، ومها سواء: احلديث أن اجلارود سأل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم عن هوامي اإلبل، وقال قوم

  ي -و-ف

  : قال الشاعر. وفَى يفي وفاًء وأوفَى يويف إيفاًء، لغتان صيحتان

  لمن أوفَى بعهٍد أو بعقِْد  ما معيةُ من أبيه ءوفا

كان األصمعي يدفع : قال أبو حامت. وأوفَى على اخلمسني، إذا زاد عليها. وأوفيت على الشيء، إذا علوته
  .أوىف مث أجازه بعد ذلك وعرفه

  باب الفاء والهاء والياء
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  ي - ه-ف

ريح حارة : واهلَيف. فُهت بالكالم أفوه به وأَِفيه: الويق. شديد األكل، وكذلك سائر احليوان: رجل فَيه
ورجل أهيف وامرأة هيفاُء من قوم ِهيف . بني اجلنوب والدبور يهيف منها ورق الشجر، أي يسقط

  .، أي لشأا؛ يقال ذلك للشيء إذا انقضى"ذهبت هيف ألذياهلا: "ومثل من أمثاهلم. مخاِص البطون

  . وصلّى اهللا على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله وسلّمانقضى حرف الفاء

  حرف القاف في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب القاف والكاف

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب القاف والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م - ل-ق

  : قال زهري. وقَلّمت الظُّفر، إذا قصصته. معروف: القَلَم

 ِلبد أظفاره لم تقلَّم له  لسالح مقذٍَّفلَدى أسٍد شاكي ا

  : ما تلبد على كتفه من الشعر وليس هو مجعاً، وهذا مثل قول النابغة: اللِّبد

  آتُوك غير مقلَّمي األظفاِر  سواءةَ ال محالة أنهم وبنو

قضيبه، ورمبا قيل ذلك : البعريوِمقْلَم . ما قُص منه، واجلمع قُالمات: وقُالمة الظُّفر. أي حبدهم مل يفلَّلوا
  : قال لبيد. نبت من احلَمض، وهو القاقُلَّى: والقُالّم. للثور

 متجاوراً قُالّمها مسجورةً  فتوسطا عرض السري وصدعا

    

 ورجل. صغار الدبا أو شبيه به: والقُمل. معروف: والقَمل. أقمل الرمثُ، إذا بدا ورقُه صغاراً: ويقال

  : قال الفرزدق. قَملي، وهو احلقري الذليل

w  أبو جهضٍم تَغلي علي مراجلُه  قَملي من كُليب هجوتُه أفي
w
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أخربنا أبو حامت عن األصمعي عن يونس . ولَمق الكتاب، إذا حماه. لَمقَه بيده، إذا ضربه: واللَّمق، يقال
وما ذقت . فلَمقَه بعدما نمقَه، أي حماه بعدما كتبه: قال. همسعت أعرابياً يذكر مصدقاً هلم يف كالم: قال

  : قال نهشل بن حري. لَماقاً، أي شيئاً يصلح يف املأكول واملشروف

  وال يغني الحوائم من لَماِق  الح يعجب من رآه كبرٍق

واملَقْل . وقد مست العرب لُقْمان ولُقَيماً. كلولَِقم الرجلُ يلقَم لَقْماً، إذا أ. لَقَم الطريق، أي وسطه: واللَّقَم
ومن ذلك احلديث . مقَلْت الرجل يف املاء أمقُله مقْالً، إذا غوصته؛ ومتاقل الرجالن، إذا تغاوصا: من قوهلم

عني، وهو مقْلَة ال: واملُقْلَة. ، أي غوصوه"إذا وقع الذُّباب يف اإلناء فامقُلوه: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وما مقَلَته عيين، أي ما . ومجع مقْلَة العني مقَل. الواحدة من املُقْل: واملُقْلَة. اسم جيمع السواد والبياض

  : قال الراجز. التضرع والطلب: واملَلَق. احلصاة اليت يقسم عليها املاء يف املفاوز: واملَقْلَة. رأته

  يا رب رب البيت والمشرِق

رلَِقوالممٍب سهِقالِت كلَّ س  

  إياك أدعو فتقبْل ملَقي

  : قال صخر الغي اهلُذيل. واملَلَقَة، واجلمع املَلَقات، وهي إكام مفتِرشة

شيٍف ُأتيحذو ح ِدرلَقات ساما  لها ُأقَيإذا سامت على الم  

فقري، واملصدر : ضعيف؛ وممِلق: قورجل مِل. ثوب خلَق؛ يصف الصائد: قصري العنق؛ وحشيف: أُقَيِدر
  .اإلمالق، وهو قلّة ذات اليد؛ أملق يمِلق إمالقاً فهو ممِلق، وكذا فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم

  ن - ل-ق

سريع الفهم، واالسم : وغالم لَِقن. ولقّنته تلقيناً، إذا فهمته. لِقن الرجلُ الشيَء يلقَنه لَقَناً، إذا فهمه
قال أوس بن . مصدر نقلت الشيَء أنقُله نقْالً، إذا حولته من موضع اىل موضع آخر: والنقل. نةاللَّقا

  : حجر

 الى سنٍَة ِجرذانُها لم تَحلَِّم  نقلناهم نَقَْل الكالِب ِجراءها

  : قال لبيد. وتناقل القوم الكالم بينهم، إذا تنازعوا، واالسم النقَل

  بِعداِن السيف صبري ونَقَْل  هميعلم صحبي كُلُّ ولقد

ورجل نقيل يف بين فالن، . والنواقل، واحدا ناقلة، وهي قبيلة تنتقل من قوم اىل قوم. يعين مناقلة اخلصوم
اادلة؛ قال : والنقَل. بيننا وبني موضع كذا وكذا منقَلَة أو منقَلَتان: املَرتل؛ يقال: واملَنقَلَة. أي ليس منهم w
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الذي ينتقل به على الشراب، ال يقال اىل بفتح : والنقْل. ما يبقى من هدم البيت أو احلصن: النقَل: سيون
. واملَنقَلَة والنقْلَة، واجلمع ِنقال، اخلُف اخلَلَق أو النعل اخلَلَقَة. ذات نقَل، أي حجارة: وأرض منقَلَة. النون

  :  الراجزقال. ما أخلق من النعال: والنقال

 أرعَل كالنِّقاِل تربعتُ

  ومظِْلماً ليس على دماِل

ِنصال من ِنصال السهام، الواحدة نقْلَة؛ : والنقال: وقال أيضاً. نصل عريض قصري: والنقْلَة، واجلمع ِنقال
. ذات حجارة: وأرض ذات ِنقال. ضرب من الشجاج، وهي اليت ينقَّل منها العظم: واملنقِّلة. لغة ميانية

  : قال جرير. وناقلَ الفرس مناقلةً ونقاالً، إذا جرى كأنه يتقي، وذلك ال يكون إال يف أرض ذات حجارة

  طافي الخَباِر مناِقِل األجراِل

مجع جِرلة، وهي أرض تركبها حجارة، : األرض اليت فيها ِجحرة الضباب والريابيع؛ واألجرال: اخلَبار
  .ولويقال هلا اجلرا

  و - ل-ق

قَلَوت اإلبلَ أقلوها قَلْواً، : احلمار الوحشي الشديد السوق آلتنه، وكل شديد السوق فهو ِقلْو؛ يقال: الِقلْو
  : قال الراجز. إذا سقتها سوقاً شديداً

  اليوم وادلُواها ال تَقْلُواها

 بطء وال تَرعاها لبئسما

    

 بالكُرة أو باخلشبة اليت يلعب ا الصبيان فيضربون ا أخرى حىت ترتفع، وهو وقَلَوت. ارفُقا ا: ادلُواها
قَلَوت الشيَء أقلوه قَلْواً فهو : وقد قالوا. شديد السوق آلتنه: ومحار ِمقْالء، باملد أيضاً. اِملقْالء يا هذا

:  ال واحد هلا من لفظها، إال أم قد قالواأقوال ِحمري،: واألقوال. مقلو؛ وقَلَيته أيضاً، إذا قَلَيته بالنار

. اللسان: واِملقْول. كثري القول؛ ورجل قَوال أيضاً: ورجل قُولَة. مصدر قلت أقول قوالً: والقَول. ِمقْول

مصدر لُقْت الشيَء ألوقه : واللَّوق. مقُولة: هذه كلمة مقولة، أي قيلت مرة بعد مرة، وال يقال: ويقال
. وبه سميت الزبدة أَلُوقَة". ال أقوم إال رفْداً وال آكل إال ما لُوق يل: "ويف احلديث. اً، إذا لينته ومرستهلَوق

كانت ِلقوة : "ومثل من أمثاهلم. سريعة القبول ملاء الفحل: سريعة االختطاف؛ وفرس ِلقوة: وعقاب ِلقوة
: والوقَل والوقُل من قوهلم.  أصابته اللَّقوة، وهو داء معروفولُِقي الرجل فهو ملْقُو، إذا". القت قَبيساً w
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وكل صاعد يف شيء فهو متوقِّل فيه، وإن قال . توقّل الوِعلُ يف اجلبل توقّالً، إذا عال، فهو وقُلٌ ووقَلٌ أيضاً
:  وهو اجلنون؛ ويقولوناخلفّة والنزق، ومنه أُخذ األولَق،: والولَق. واِقل، يف معىن متوقِّل، فجائز: الشاعر

أولَق يف وزن أفعل، وهذا غلط عند البصريني ألنه : وقال بعض النحويني. رجل مألوق ومولوق، زعموا
  .ضربه ضرباً ولَقَى، أي متتابعاً بعضه يف إثر بعض: ويقال. عندهم يف وزن فَوعل

  ه - ل-ق

واحد الِقالل من ِقالل هجر، وقد جاء يف : ؛ والقُلّةأعلى الرأس: قُلّة اجلبل، واجلمع ِقالل؛ والقُلّة: القُلّة
: والقَهل من قوهلم. اخلشبة اليت يضرب ا الصيب فترتفع، واجلمع قُِلني، وليس هذا باا: والقُلَة. احلديث

لَتك؛ حيا اهللا قَيه: ويقول قوم من العرب للرجل إذا لقوه. تقهل الرجلُ تقهالً، إذا شحب ورثّت هيئته
البياض؛ ثور لَهق، وكذلك اإلثنان واجلميع، وليس له فعل : واللَّهق. يريدون الطلعة والوجه: القَيهلَة

. الظليم، والنعامة ِهقْلَة، وإمنا سمي ِهقْالً لِصغر رأسه: واِهلقْل. أبيض: ثور لَهاق أيضاً: ويقال. يتصرف

  .بتالسرعة يف بعض اللغات، وليس بثَ: واهلَلَق

  ي - ل-ق

. واحد األقيال، أقيال ِحمري: والقَيل. البغض؛ قَلَيته أقليه ِقلًى شديداً، وقَلَيت الشيَء على النار قَلْياً: الِقلَى

شرب نصف النهار أو نوم نصف النهار؛ تقيل : والقَيل. وقد مست العرب قَيالً وقَيلَة؛ وقَيلَة اسم امرأة
قالت أم تأبط شراً وهي تبكيه وتؤبنه، وذلك أن تذكر حماسن امليت . ت املَقيلالرجلُ، إذا شرب يف وق

واهللا ما منعته قَيالً وال سقيته غَيالً وال أبته على مأْقَة؛ تعين أنه إذا بكى مل أدعه ينام حىت أُبييه، أي : بعده
: املشتاق املسرور؛ واملَئق: ىت نتفق؛ والتئقأنا تئق وأخي مئق فم: والعرب تقول. أُضحكه وأُفرحه مث ينام

قال . قال القوم يقيلون قَيالً ومقيالً من الشرب والنوم: ويقال. وتقيل الرجلُ أباه، إذا أشبهه. احلزين
  : الراجز

  إن ِقيل قَيٌل لم أكن في القُيِل

ِل وأقطعَل بعد األثْجاألثْج 

هذا جيوز أن يكون من : قال أبو بكر. مل أِقلْ: إن قيل ِقيلوا؛ ويروى: إن قال قَيلٌ، ويروى: ويروى
ولَِقيت الرجلَ ألقاه لُِقياً ولُقْياناً، . وتقيل املاُء يف املكان املنخفض، إذا اجتمع فيه. الشرب ومن النوم

  .قيته لَقاةً واحدة، خطألَ: وقول العامة. ولَقيته لَقْيةً واحدة، وكأن اللِّقاء مصدر القيته مالقاةً وِلقاًء
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  باب القاف والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ق

    

قَِمنان وقَِمنون، فإذا : هو قَِمن بكذا وكذا قلت: فالن قَِمن بكذا وكذا وقمني به، أي جدير، فإذا قلت
مصدر قَِنم :  والقَنم.قَمن، كان الواحد واجلميع فيه سواء، وهي أفصح اللغتني وأعالمها: فتحت امليم قلت

يقنم قَنماً، وهو أن يصيب الشعر الندى مث يصيبه الغبار فريكبه لذلك وسخ؛ وأكثر ما يستعمل يف اخليل 
ونِقمت على فالن كذا وكذا . وانتقم اهللا منه، أي عاقبه. معروفة، الواحدة نِقمة وِنقْمة: والنقَم. واإلبل

حي من : وبنو ناقم. وفالن ناقم على فالن". نِقموا"و" وما نقَموا منهم: "ا مجيعاًونقَمت، وقد قُرئ م
وتقول العرب للرجل إذا . ضرب من التمر: والناقم. العرب قدمي قد درج أكثرهم، وأحسبهم يف ربيعة

  : قال النابغة. والنمق أصله النقْش. ضربه ِضربةَ نِقم: ضربه عدو له

  عليه حصير نمقته الصوانع  لرامسات ذيولَهامجر ا كأن

  .منّقت الكتاب، إذا كتبته وجودته: منقوش، مث كثر ذلك حىت قالوا: وثوب منيق ومنمق

  و -م-ق

. قَمؤ الرجل، إذا صار قَميئاً، يهمز وال يهمز، واهلمز أعلى وكذلك قَمأِت اإلبلُ، إذا مل يبدأ فيها السمن

وفَصلَ . اسم جيمع الرجال والنساء، ال واحد له من لفظه: والقوم. يف اهلمز تراه إن شاء اهللاوموضع هذا 
  : ذلك زهري فقال

 أقوم آُل ِحصٍن أم نساء  فما أدري وسوف إخاُل أدري

ومجع القوم أقوام . ؛ فذا اسم جيمع الرجال والنساء"قوم عاد"و" قوم لوط"، و"قوم فرعون: "ويف الترتيل
  : قال الشاعر. وموأقا

  ٍي حيث كان من األقاوم  مبِلغٌ عمرو بن ْأل من

، أي أدِرك الصيب الصغري ال يأكلْه "أدِرِك القُويمة ال تأكلْها اهلُويمة: "ومثل من أمثاهلم. ويصغر قوم قُويماً
ال، : اشتريك؟ قال: ب لعبدوقال رجل من العر. مصدر قُمت أقوم قَوماً: والقَوم. بعض هوام األرض

: والِقوام، بكسر القاف من قوهلم. ألين إذا شبعت أحببت نوماً، وإذا جعت أبغضت قوماً: وِلم؟ قال: قال
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القَوام أو : والقُومية. حسن الطول: والقَوام، بفتح القاف. هذا ِقوام الدين وِقوام احلق، أي الذي يقوم به
  : قال الراجز. القامة

امأيهالقُومي نسكنتُ ح   

هينِْكبترى الرجاَل تحت م  

موق وماق بال : موق العني، وفيه أربع لغات: واملُوق. قامة البئر، وهو اخلشب الذي يسىن عليه: والقامة
، رجل مائق بين املُوق: واملُوق من قوهلم. مهز، ومؤق ومأْق مهموز، ويجمع آماقاً ومآقي وأمواقاً وأماقي

  : قال الراجز. أي احلُمق

  يا أيها الشيخُ الكثير الموِق

  ُأم بهن وضح الطريِق

  غَمزك بالكَبساِء ذاِت الحوِق

امق هذا مقْوك مالَك، أي صنه : وتقول العرب. اخلُف، فارسي معرب: واملوق. ما حول احلَشفَة: احلُوق
: واملَقْو.  السيف وامرآةَ، إذا جلوتهما، جاء به يونس وأبو اخلطّاب وغريمهامقَوت: ويقال. صيانتك مالك

مصدر وقَمته أِقمه وقْماً، إذا : والوقْم. مصدر مقا الفصيل أمه ميقوها مقواً، إذا رضعها رضاعاً شديداً
  : قال الشاعر. أُطُم من آطام املدينة: وواِقم. رددته رداً قبيحاً

 حضير يوم أغْلَقَ واِقعا لكان  ردى يزور عن ذي مهابٍةلو ان ال

ورجل واِمق؛ ومق يِمق ِمقَةً، . الذليل من الرجال: واملوقَّم. يعين حضير الكتائب اخلزرجي، وهو أبو أُسيد
  . يِمقه ِمقَةًواِملقَة اسم من ومقَه. مثل وصلَ يِصل ِصلَةً، واملفعول موموق، إذا كان حمبوباً

  ه -م-ق

  : قال ذو الرمة. أعاله، وكذلك قمة كل شيء أعاله: قمة الرأس

  على ِقمة الرأس ابن ماٍء محلِِّق  اعتسافاً والثريا كأنها وردتُ

  : لراجزواهلَقْم ال أصل له، فأما قول ا. والقَمه مثل القَهم سواء، وهو قلّة الشهوة للطعام؛ قَِهم وقَِمه مبعىن

 يزْل ِعز تميٍم مدعما ولم

  كالبحر يدعو هيقَماً وهيقَما
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شدة بياض اإلنسان حىت يقبح جداً؛ رجل أمهق وامرأة مهقاء، : واملَهق. فإمنا هو حكاية صوت البحر
واهلَمق، ذكر . نياملَهق مثل املَره بعينه يف الع: وقال بعضهم. وهو بياض سِمج ال ختالطه صفرة وال حمرة

  .اخلليل أن اهلمقانة حب يؤكل وليس بعريب صحيح

  ي -م-ق

    

قامة : مجع قامة من قوهلم: والِقيم. زوجها يف بعض اللغات: الذي يقوم بأمورهم؛ وقَيم املرأة: قَيم القوم
  .آلة السانية، واجلمع أيضاً ِقيم: والقامة أيضاً. وِقيم وقُومة وقامات أيضاً

  باب القاف والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و -ن-ق

. فعل ممات، ومنه اشتقاق تنوقت يف الشيء، إذا بالغت فيه: والنوق. الِعذْق، واجلمع أقناء وِقنوان: الِقنو

ق استنو: ويقولون". العنوق بعد النوق: "ومثل من أمثاهلم. مجع ناقة، وأصل األلف يف الناقة الواو: والنوق
بياض يف : والنوق. وأول من قاد هذا طَرفة بن العبد للمتلمس. اجلملُ، إذا صار كالناقة يف لينها وانقيادها

ِنقْي : العظم الذي فيه مخ، واجلمع أنقاء؛ ويقال: والنقْو. والنيقة من التنوق. حمرة يسرية شبيهة بالنعج
ما ينتقى : ونقاوة الشيء. انتقيته وتنقّيته، استخرجت ما فيه من النقْينقَوت العظم ونقَيته و: ويقال. أيضاً
قال . هي قطَع متشعبة يف أعلى اجلبل: وقال مرة أخرى. مجع أُقْنة، وهي حرف اجلَبل: واُألقَن. منه

  : الطِّرماح

  عرةُ الطير كصوِم النِّعام  شَناظي ُأقٍَن بينَها في

  .اجلبال، واحده شنظُوةأطراف : الشناظي

  ه -ن-ق

. بطن من العرب من بين احلارث بن كعب: وبنو قَنان. موضع: والقَنان. أعلى اجلبل، واجلمع ِقنان: القُنة

. ونهق احلمار ينِهق وينهق نهاقاً ويقاً ونهقاً. ضرب من النبت: والنهق. ردنه؛ لغة ميانية: وقَنان القميص
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ونِقه عين، إذا فهم . ونقَه الرجلُ من مرضه نقَهاً.  عظمان يف جمرى دمع الفَرس، واجلمع نواهق:والناهقان
  : قال الراجز. شبيه بالضجر يعتري اإلنسان، زعموا: واهلَنق. عنك، وأحسبه نقَهاً أيضاً

  أهنقتَني اليوم وفوقَ اإلهناقْ

  ي -ن-ق

جمع قَنوي ،عمل منها قَناة وقُِنية من قوهلم. اً أيضاًاستيةَ حسنةً، وهو املال الذي : والِقنيِقن اقتنيت
. جعل له أصل ماٍل ِقنيةً: ؛ أغىن بعد فقر، وأقىن"وأنه هو أغىن وأقىن: "احتجنته، وهو من قوله تعاىل

. ناً، إذا طرقها باِملطرقةقانَ احلداد احلديدةَ يقينها قَي: يقال. والقَين أصله احلداد، مث صار كل صانع قَيناً

وميكنأن يكون اشتقاق القَينة اليت تسميها العامةُ . وتقينت املرأةُ، إذا تزينت، وبه سميت املاشطة مقينة
إذا مسعت بسرى القَين : "ومثل من أمثاهلم. حي من العرب: وبنو القَين. املغنيةَ من األول والثاين مجيعاً

أنه مصب قيم"حفاعلمبح عندك، أي يصن. ، أي ين التزيقال الراجز يف أن التقي :  

  في عتَِهي اللُبِس والتقيِن

أي : ؛ قال أبو بكر"ده درين وسعد القَين: "ومثل من أمثاهلم. ومجع قَينة ِقيان، ومجع قَين أقيان يف الكثرة
أعلى اجلبل، : والنيق. واليقَن مثل اليقني سواء. ية من إبل مناٍقالشحم، وناقة منِق: والنقْي. كالم باطل

  : قال الراجز. ومجع الناقة أيانق وِنياق. واجلمع أنياق ونيوق

كُندعاهللا من ِنياِق أب 

  إن لم تنجين من الِوثاِق

  : وقال اآلخر

 أيانقٌ قد كفََأت أرفادها

 يمنع أن نَمتادها ِحرادها

  طِْعمها إذا شَتَتْ أوالدهانُ

ق. حاردِت الناقةُ، إذا منعت اللنبيقة من التنويوق: والناق. والنا، ومجعه نروض ة الكفبني ألْي احلَز .

  .لغة يف آنقَين إيناقاً ونيقاً، إذا أعجبين: والنيق. احلَز الذي يف مؤخر حافر الفَرس: والناق أيضاً

  والواوباب القاف 

  مع ما بعدهما من الحروف 
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  ه - و-ق

قوة احلبل، وهي الطاقة : والقوة. قُوة اإلنسان والدابة، واجلمع قُوى وِقوى، وقد قرئ ما مجيعاً: القوة
  : قال الراجز. منه اليت تفتل بأخرى، واجلمع قُوى وِقوى أيضاً، وكذلك قُوى الوتر

 كأن ِعرقَ بطنه إذا ودى

   عجوٍز ضفَرت سبع قُوىحبُل

    

والقَهوة من اخلمر سميت بذلك ألن اإلنسان يقتهي ا عن الطعام . اللَّنب إذا دخلته أدىن محوضة: والقُوهة
احلبل الذي يطرح يف أعناق الدواب حىت تؤخذ، واجلمع : والوهق. فال يشتهيه؛ كذا يقول األصمعي

واهلَوقَة مثل األوقة سواء، وهي حفرة كبرية .  إيهاقاً، إذا فعلت ا ذلكأوهقت الدابةَ: أوهاق؛ ويقال
  : قال الراجز. الثِّقل وحتمل املكروه؛ آقين يؤوقين أوقاً: واألوق. جيتمع فيها املاء وتألفها الطري، واجلمع أُوق

  عز على عمِك أن تأوقي

  أو أن تُري كأباء لم تَبرنِْشقي

   القاف والهاء مع الياءباب

  ي - ه-ق

  .وقَِهي عن الطعام يقهى قَهياً، إذا مل يشتهه. الظّليم، واجلمع أهياق وهيوق: اهلَيق

  .انقضى حرف القاف واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله وسالمه

  حرف الكاف في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  لالمباب الكاف وا

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م - ل-ك

وذكر أبو زيد أن العرب . معروفة، الواحدة من الكَِلم والكالم؛ كلّمته تكليماً وتكلّمت تكلُّماً: الكَِلمة
wوكَلَمت الرجلَ أكِلمه كَلْماً، إذا جرحته فهو كليم . الرجالن ال يتكاملان، يف معىن ال يتكلّمان: تقول
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الطني اليابس أو األرض الغليظة، زعموا، : والكُالم. الم، وقوم كَلْمى مثل جرحىومكلوم، واجلراح ِك
وقد مست . وكَملَ الرجلُ يكمل كماالً وكُموالً فهو كامل، وأكمله اهللا فهو مكْمل. وال أدري ما صحته

الضرب : واللَّكْم. ريب صحيحاسم، وليس بع: ولَمك. العرب كامالً وكُميالً ومكمالً ومكِْمالً وكُميلَة
: وجبل اللُّكام. خف ملكّم، يعين خف البعري إذا كان صلباً شديداً: باليد جمموعةً، وأصله من قوهلم

وبئر مكول، وما فيها إال مكْلَة ومكْلَة، أي . مكَلَ ماُء البئر مكوالً، إذا قلّ: واملَكْل من قوهلم. معروف
ما حيويه اإلنسانُ من : واِمللْك. جيمع ما حيويه املَِلك، وسمي املِلك مِلكاً بذلكاسم : واملُلْك. شيء قليل

البئر ينفرد ا اإلنسان؛ : واِمللْك. ماله، فكأن اِمللْك دون املُلْك؛ وكل ملٍْك ِملْك وليس كل ِملٍْك ملْكاً
قال . وربيعة تسمي املَِلك ملْكاً. اهللا تبارك وتعاىل: واملَِلك. يل يف هذا الوادي ِملْك، أي بئر: يقال

  : األعشى

  ِرسالً من القول مخفوضاً وما رفَعا  للملْك أطِْلقْ منهم مائةً فقال

واملَلَك : "وقد جاء يف الترتيل. مألك، ورمبا قالوا للجميع ملَك: وواحد املالئكة ملَك، ورمبا همز فقيل
وقد مست العرب ماِلكاً وملَيكاً ". واملَلَك صفّاً صفّاً: "م؛ وقال، فهذا اجلماعة، واهللا أعل"على أرجائها

اىل أملُوك : "قوم من العرب من ِحمري كتب إليهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم: واألملوك. وِملْكان
ذا وكذا، إذا وملّكت فالناً ك. وشهدنا إمالك فالن. هذا مالك األمر ومالكه، أي قَوامه: ويقال". ردمان

. ومجع مِلك أمالك وملوك، ومجع ِملْك أمالك، ويجمع املَلَك أمالكاً ومالئك. بسطت يده فيه، متليكاً

  : قال الشاعر. وأصل املالئكة اهلمز، الواحد مألك

  تنزَل من جو السماء يصوب  إلنسي ولكن لمألٍك فلستَ

  : قال الشاعر.  واجلمع مآِلكواشتقاق ذلك من املألُكة، وهي الرسالة،

  أنّه قد طال حبسي وانتظاري  النُّعمان عنّي مْألُكاً أبِلِغ

  ن - ل-ك

ونكّلت . ونكَلْت عن الشيء نكوالً. ِثقَل اللسان كالعجمة؛ رجل ألْكَن وامرأة لَكْناُء من قوم لُكْن: اللَّكَن
  : قال الراجز. لذي ينكِّل مبن أصابهالشيء ا: واملَنكَل. بالرجل تنكيالً من النكال

 على أقفائهم بمنْكَِل وارِم

  بصخرة أو عرِض جيٍش جحفَِل
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. ضعيف عنها: ورجل ناِكل عن األمور. حديدة اللِّجام: والنكْل أيضاً. القيد، واجلمع أنكال: والنكْل

  . ينكِّله بهنكَّل به نكْلَةً قبيحةً، كأنه رماه مبا: والنكْلَة من قوهلم

  و - ل-ك

    

مصدر الكه يلوكه لَوكاً، إذا أداره يف فيه؛ والك : واللَّوك. لغة يف الكُلْية، كُلْية اإلنسان والدابة: الكُلْوة
ورجل يلوك أعراض الناس، إذا . وكل شيء مضغته فقد لُكْته لَوكاً. الفرس اللِّجام، إذا أداره يف فيه أيضاً

وتواكل القوم . رجل وكَلٌ بين الوكال، إذا كان يِكل أمره اىل الناس فال يكفي نفسهو. كان يقع فيهم
تواكالً وِوكاالً، ورمبا اشتقّوا من هذا مفاعلة، فقالوا مواكلة؛ وأكثر ما تكون املواكلة من األكل يف 

ِكلْين : ِكلُه وكْالً ووكوالً؛ وتقولووكَلْت فالناً اىل كذا وكذا أَ. فالن يواِكل فالناً، أي يأكل معه: قوهلم
  : قال الشاعر. اىل كذا وكذا، أي دعين أقم به

  وليٍل ُأقاسيه بطيِء الكواكِب  لهم يا أميمة ناِصِب ِكليني

. ورجل وكَلَة تكَلَة، إذا كان يتكل على الناس ويوكِّل أمره إليهم. ومنه اشتقاق الوكيل. أي دعيين وإياه

  .ال تفعلي فإنه وكَلَة تكَلَة يأكل ِخلَلَه: األصمعي أن امرأة شاورت أخرى يف رجل تتزوجه فقالتوذكر 

  ه - ل-ك

وكلَّ البصر كُلوالً، وكلَّ . وكَلَّ السيف ِكلّةً. الِكلّة اليت تنصب كاِخلدر، واجلمع ِكلَل؛ عريب معروف
الشباب؛ رجل كَهل وامرأة كَهلَة، واجلمع كُهول؛ ااوز حد : والكَهل من الرجال. البعري كَالالً

. أو من كاهٍل" هل يف أهِلك من كاهلَ: "ويف احلديث. وأحسبهم قد قالوا ِكهال، وال أدري ما صحته

اكتهاالً، إذا متّ واشتد ة، واجلمع كَواهل: والكاهل. واكتهلَ النبتوقد . بني الكفتني من اإلنسان والداب
اكلَ القوم يف أمر، إذا : واهلَكْل من قوهلم. هالً وكُهيالً وكاهالً، وهو أبو قبيلة منهممست العرب كَ

  .تنازعوا فيه؛ ذكره بعض أهل اللغة وال أعرف صحته

وهلَك . أصل بناء اهلَيكَل، وهو العظيم من اخليل وغريها، وربما سمي دير النصارى هيكَالً: واهلَكْل
هلَكَه اهللا أيضاً، يف معىن أهلكه : وقد قالوا. وهلْكاً وهالكاً، فهو هالك، وأهلكه اهللا إهالكاًيهِلك هلْكاً 

  : قال العجاج. اهللا

  ومهمٍه هاِلِك من تعرجا
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  هائلٍة أهوالُه من أدلَجا

قال .  املشيوامرأة هلوك، إذا كانت تتهالك يف ِمشيتها، وهو استرخاء يف. مهِلِك من تعرجا: أراد
  : الشاعر

كاِلثُها السالك ة اليقظانُل  الثُّغْرُل الفُضعلوِك عليها الخَياله شْيم  

: واهلالكي. والك الرجلُ، إذا محل نفسه على األمر الصعب. ورمبا سميت الفاجرة هلوكاً من ذلك

كانوا قُيوناً فجرى ذلك حىت سمي كل قَين القَين؛ وأصل ذلك أن بين اهلالك بن عمرو بن أسد بن خزمية 
  .ومجع هالك هلْكَى، أخرجوه مخرج مرضى وجرحى. هاِلكياً

  ي - ل-ك

أحشفاً وسوَء : "ومثل من أمثاهلم. ِكلْت الشيَء أكيله كَيالً؛ وأوفاين الِكيلَة، إذا أوفاك ما يكيلك إياه
  .ولَِكئ باملكان، إذا أقام به، يهمز وال يهمز. ثل يف قول البصرينيبالنصب ال غري؛ هكذا جاء امل". ِكيلٍة

  باب الكاف والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ك

كَمن الشيُء يف الشيء وكَمن يكمن كُموناً، إذا توارى فيه، والشيء كاِمن؛ ومنه مسي الكَمني يف 
. ظُلمة حتدث يف العني؛ رجل مكمون: والكُمنة. وكل شيء استتر بشيء فقد كمن فيه كُموناً. احلرب

ويف . وضبة مكون، إذا كان يف بطنها مكْن. بيض الضباب، الواحدة مكْنة ومِكنة: واملَكْن واملَِكن
ضرب من النبت، الواحدة : واملَكْنان، وقالوا املَكَنان". ضبة مكونٌ أحب إيلّ من دجاجة مسينة: "احلديث

ولفالن . مكان اإلنسان وغريه، واجلمع أمِكنة: واملكان. أمكن املكانُ، إذا أنبت املَكَنانَ: ويقال. انةمكْن
ومتكّنت من كذا وكذا متكُّناً، . مكانة عند السلطان، أي مِرتلة؛ ورجل مكني من قوم مكَناَء عند السلطان

  .واستمكنت منه استمكاناً

  و -م-ك

    

والكَمو ملن ال يهمز فهو هذا . والكَمأة ليس هلا مجع من لفظها: مؤ؛ قال أبو بكرواحد األكْ: الكَمء
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. مصدر كام الفرس اِحلجر يكومها كَوماً: والكَوم. كثري اللحم: وعجز مؤكّم. الكَمأة، وهو اسم للجنس

والكُومة من . كومياً، إذا مجعتهوكومت الشيَء ت. عظيمة السنام، واجلمل أكْوم من إبل كُوم: وناقة كَوماُء
  : قال الشاعر. حتت الثُّندؤتني: واألكْومان. الشيء اموع منه: الطعام وغريه

 إذا أثّرت في أكْوميك النامُل  وإنّي امرؤ أطوي لموالي سرتي

ري السمن، وباألول أراد باِملصراع األخ: قال أبو بكر. ِشريت، واألول الوجه: أخدعيك؛ ويروى: ويروى
قال . مكا ميكو مكْواً ومكاًء، وهو شبيه بالصفري: واملَكْو من قوهلم. اسم امرأة: وكُومة. تقتريه على نفسه

  : الشاعر

  تمكو فريصتُه كِشدق األعلَِم  غانيٍة تركتُ مجدالً وحليِل

ر قوله جلّ وعزكاًء: "وكذلك فُسهمز : واملَكْو أيضاً. علمأنه الصفري، واهللا أ" إال مي ،بة والضحر احليج
  : قال الشاعر. وال يهمز، وهو املَكا أيضاً، وهو اسم

 حشٍَر جاحٍر في مكا ومن  وكم دون بيِتك من صفْصٍف

  : قال الشاعر. طائر، واشتقاقه من املَكْو، وهو الصفري: واملُكّاء

 ألهل الشاء والحمراِت فويٌل  إذا غرد المكّاء في غير روضٍة

  ه -م-ك

كَِمه : ورمبا قالوا. مصدر كَِمه يكمه كَمهاً، وهي الظُّلمة تطِمس على البصر؛ والرجل أكْمه: الكَمه
. ورمبا قالوا للمستلَب العقل أكْمه. وكَِمه اإلنسانُ، إذا تغير لونه. النهار، إذا اعترضت يف الشمس غُربة

  : قال الراجز. الذي يولد أعمى، وأحسب أبا عبيدة قال ذلك: األكْمه: وقال قوم

  جهجهتُ فارتد ارتداد األكْمِه

. والكَمأة مهموزة، وتراها يف موضعها إن شاء اهللا. فهذا ميكن أن يكون من كَمِه البصر، ومن كَمِه العقل

ومكّة . حقه أو وطئه، فهو ممهوك وممهكمهكْت الشيَء أمهكه مهكاً، إذا بالغت يف س: واملَهك من قوهلم
واهلَكْم . اشتقاقها من امتك الفصيلُ ضرع أمه، إذا استخرج مجيع ما فيه، وإمنا سفميت بذلك لقلة مائها

أصل بناء امك : واهلَمك. كّم فالن علينا كُّماً، إذا تعدى يف القول، وهو شبيه باهلُزء فيه: من قوهلم
وكَهم الرجل وكَهم، بالفتح والضم، يكهم ويكهم كَهامةً فهو . همك اماكاً، إذا جلّ فيهيف الشيء ين

  .ومنه اشتقاق كَيهم، وهو اسم. كَهام وكَهيم؛ ويقال ذلك للسيف إذا كلَّ وللرجل إذا ضعف

w  ي -م-ك
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وكل ما . قاق اسم الكَِميوتكمى يف السالح تكمياً، ومنه اشت. كَمى الشهادة يكميها كَمياً، إذا سترها
  .كماك فقد سترك، ومنه اشتقاق الكُمة

  باب الكاف والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و -ن-ك

احلُمق؛ رجل أنوك وامرأة نوكاُء من قوم نوكَى ونوٍك، واالسم : والنوك. مصدر كان يكون كَوناً: الكَون
الطائر، واجلمع وكون ووكور ومواكن، وهي مجثَمه يف ثَقب صخرة أو وكْر : والوكْن واملَوِكن. النواكة
وطائر واكن من طري . وكُناا: يف مكُناا، وقالوا: ، وقالوا"أِقروا الطري يف مواكمها: "ويف احلديث. أكَمة

  . كَنيتلغة يف: وكَنوت. فأما نكأت اجلُرح وغريه فمهموز تراه يف بابه إن شاء اهللا. وكون

  ه -ن-ك

  : قال الشاعر. امرأة ابنه أو أخيه أو ما أشبه ذلك من ذوي قرابته: كَنة الرجل

و  هي ما كنَّتي وتزمأنّي لها ح مع  

    

وقته؛ : وكُنه الشيء. بطن من العرب ينسبون اىل أمهم، وأحسبهم يف ثقيف أو حلفاء فيهم: وبنو كُنة
ويكون الكُنه أيضاً القَدر؛ فعلت فوق كُنه قَدرك وكُنه . ، أي يف غري وقتهأتيت هذا يف غري كُنِهه

: ورجل نهيك. مصدر نِهكَه املرض ينهكه نهكاً، فهو منهوك واملرض ناهك: والنهك. استحقاقك

. هيكاً بالشجاعةوسمي الرجل ن. وانتهك الرجلُ احملارم فهو منتِهك هلا، إذا أقدام عليها. شجاع مقِْدم

تكهيناً، واألول أعلى؛ وكَهن كَهانةً فهو : أصل بناء الكَهانة؛ تكهن الرجلُ تكهناً، وقالوا: والكَهن
: ويف احلديث. مصدر نكَهته نكْهاً، إذا استنكهته؛ ورمبا قالوا كُهته، يف معىن استنكهته: والنكْه. كاهن

الناقة الواسعة جلد : والكَهاة. ، أي تنفّس"كَه يف وجهي:  السالمفقال ملَك املوت ملوسى عليهما"
قال . كَهوات، وليس باملأخوذ به: األخالف؛ ناقة كَهاة، ال مجع هلا من لفظها، وقال بعض أهل اللغة

  : طرفة

 شيٍخ كالوبيل يلَنْدِد عقيلةُ  فمرت كَهاةٌ ذاتُ خَيٍف جاللةٌ
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الغليظة؛ : وعاء ضرعها؛ واجلُاللة: العصا الغليظة؛ واخلَيف: نيق جاللةٌ؛ الوبيلفجاءت كهاةُ كالفَ: ويروى
  .وكّن الرجلُ وتفكّن، إذا تندم. خبيل عِسر: ويلَندد

  ي -ن-ك

حلم باطن : والكَين. كَنيت الرجلَ أكنيه وكنيته أكنيه تكنيةً، وكَنيت عن الشيء وغريه أكين عنه ال غري
قال الراجز. جالفَر :  

نيه تنزمس نجدإذا و  

نالجلدةَ عن لحم الكَي ينتزع  

  : وقال جرير

 الطبيِب نغانغَ المعذوِر غَمز  غَمز ابن مرةَ يا فرزدقُ كَينَها

  باب الكاف والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه - و-ك

التحير يف : واهلَوك.  تفرقت واتسعت، ومنه اشتقاق الكَوةكَِوه يكْوه كَوهاً، وتكوهت عليه أموره، إذا
  ".أمتهوكون أنتم؟: "ويف احلديث. األمور

  ي - و-ك

الواحدة من الكَي، : والكَية. كَويت الشيَء أكويه كَياً، وهذه الياء مقلوبة عن الواو، يعين اليت يف كَياً
قال . مة ينبه ا اإلنسان، وليست بشتم كالويل والويح والويسكل: وويك. الكَية موضع الكَي: وقالوا

  .الويس تصغري، والويل شتم، والويح حتنن: أبو بكر

  باب الكاف والهاء والياء

  .هيك وهيك، أي أسرع فيما أنت فيه: تقول العرب للرجل

 وآله وسلّمانقضى حرف الكاف واحلمد هللا وصلّى اهللا على حممد النيب.  

w  حرف الالم في الثالثي الصحيح
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  وما تشعب منه 

  باب الالم والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م- ل

وكتاب منمل، إذا كان . ورجل نمال وذو نملَة، إذا كان منّاماً. واحد النمل، ويجمع ِنماالً: النملَة
: ويف احلديث. داء يصيب اإلنسان أيضاً: والنملَة. هداء يصيب الفَرس يف حافر: والنملَة. متقارب اخلطّ

. وتنمل القوم، إذا حتركوا ودخل بعضهم يف بعض. وقد مست العرب نميلَة". تعلّمي منها رقْيةَ النملَة"

  .كثرية احلركة يف ايء والذهاب: وجارية منملة

  و -م- ل

فأما تلمأت عليه األرض فتراه يف باب اهلمز . مأَه يلْمؤه، مهموزلَما يلمو لَمواً، إذا أخذ الشيَء بأمجعه، ولَ
معروف؛ لُمته أَلومه لَوماً، ولَومةً واحدة، أي مرة واحدة، وتالوم : واللّوم. معروف: واللُّؤم. إن شاء اهللا
وأالم الرجلُ يليم، إذا جاء . تلبثت عليه: وتلومت على هذا األمر. وتلوم باملكان، إذا أقام به. القوم بينهم
. وأنت ألْوم من فالن، أي أقرب اىل املالمة. وجاء بلَومة، إذا جاء مبا يستحق عليه اللّوم. مبا يالم عليه

وملُؤ الرجل، إذا . وملُؤ الرجلُ فهو مليء، إذا كان مليئاً. ملْت الرجلَ أموله موالً، إذا أعطيته ماالً: ويقال
طعام : والوليمة. طَرفا النهار: واملَلَوان. ملئ الرجلُ فهو مملوء، إذا زكم، وهو الوجه:  قومزكم؛ وقال

ِحزام : الولْم والولَم: قال املازين: قال أبو بكر". أوِلم ولو بشاة: "ويف احلديث. العرس؛ أوملَ يوِلم إيالماً
  .السرج أو الرحل

  ه -م- ل

    

. الشيء اتمع: واللِّمة، بالضم.  اجلماعة، واجلمع لُمات، وهي ناقصة تراها يف باا:اللُّمة من الناس

. واسع كثري املاء: وحبر ِلهم. يلتهم كل شيء: وجيش لُهام. أصل بناء التهمه التهاماً، إذا ابتلعه: واللَّهم

مموم، إذا كان جواداً. جواد: ورجل ِلهِميم ولُهوِله موأهلمه اهللا كذا وكذا إهلاماً، .  غزير اجلريوفرس ِله
: واملَهل. موضع: وملْهم. أم اللُّهيم أيضاً: اسم من أمساء الداهية، ويقال: واللُّهيم. وهو اإلهلام: وقال أيضاً

ى مهلَته، عل: ومشى فالنٌ على مهلَته، وقالوا. ضد العجل؛ متهل متهالً وأمهله اهللا إمهاالً، إذا مل يعاجله w
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ما ذاب : واملُهل. مهالً يا رجل، الذكر واألنثى واجلمع فيه سواء: ويقولون. واألول أعلى، أي على ِرسله
: صديد امليت، زعموا؛ وقال أيضاً: واملُهل. من صفْر أو حديد؛ وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم

وعليك يف . جيوز بتسكني اهلاء وحتريكها: ؛ قال أبو بكر"بإمنا هو للمهلَة والترا: "ويف احلديث. واملَهلَة
وال يقال للخبز وال . اجلمر الذي يشتوى فيه اخلُبز؛ وكل مجرة ملّة: واملَلّة. هذا األمر مهلَة، أي نظَر

لّة حىت خيالط الرمادالالً، وهي املَليلة. للجمر مالً ومى مه احلُملَّتومنه اشتقاق م .لُمعلتا : وهكلمتان ج
هلُم يا رجل، وهلما يا رجالن، وهلموا : ويقال. هلْ أي أقِْبلْ، وأُم أي اقِْصد: كلمةً واحدة كأم أرادوا

ومن العرب من يقول هلُم للذكر واألنثى واجلميع، . يا رجال، وهلُمي يا امرأة، وهلُممن يا نساء
أمهلت اإلبلَ، إذا تركتها وسومها، فهي : واهلَمل من قوهلم.  له هلُمهلْممت بالرجل، إذا قلت: ويقولون

وهمل الدمع يهمل هموالً . هوامل اإلبل: ، وقالوا"سئل عن هوامي اإلبل: "ويف احلديث. همل وهوامل
عرب هميالً وقد مست ال. وأمهل فالنٌ أمره، إذا تركه ومل يحكمه. واهلَمالن مثل اهلمول. فهو هامل

  .ومهِمل العني، واجلمع مهامل، وهو حيث ينهمل الدمع. وهماالً

  ي -م- ل

شفة لَمياُء، واالسم اللَّمى؛ لَِمي يلْمى : رمح ألْمى، وهو اللّمى، وهو شدة سمرة ِليطه وصالبته، ومنه قيل
ومجل أميلُ وناقة ميالُء، إذا كان . يه اعوجاجمصدر أميل بين املَيل، إذا كان ف: واملَيل. لَمى شديداً

الذي يكتحل به، : واِمليل. ال يثبت على الفَرس، واجلمع ِميل: ورجل أميلُ. سنامها مييل اىل أحد ِشقّيها
واِمليل من األرض، ويجمع أمياالً أيضاً، وهو املسافة من األرض . واجلمع أميال، ويقال له املُلْمول أيضاً

  : قال عبدة بن الطبيب. ة، ليس له حد معلوممتراخي

 شُقّة ِميالِن أو ِميُل ودونه  لما دعا الدعوةَ األولى فأسمعها

. متمائل: وغصن ميال. ِملْت مع فالن أميل ميالً، إذا ماألته؛ وأنت شديد املَيل علي: ويقال. يصف ديكاً

وأمليت له إمالًء، إذا جتاوزت عنه . يت حبيبك، أي متنعت بهومتلّ. ومضى ملي من الليل، أي ساعة طويلة
ولالّم وامليم والياء مواضع تراها يف . وأمليت الكتاب أُمليه، ويقال أمللت مبعىن أمليت. وأرخيت له ِطولَه
  .املعتلّ إن شاء اهللا

  باب الالم والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

w  و - ن- ل
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". واختالف ألسنتكم وألوانكم: "ويف الترتيل. ل بينه وبني غريه، واجلمع ألوانما فص: لَون كل شيء

  : قال الشاعر. وتلون فالن علينا، إذا اختلفت أخالقُه

 تَلَون في أثوابها الغُوُل كما  فما تدوم على حاٍل تكون بها

مصدر نلْته أنوله نوالً، وهو من : والنول. لغة يف اللِّينة، وهي النخلة، واجلمع لُون: واللّونة. اسم: ولُوين
  : قال الشاعر. النوال، ونولته تنويالً

  علي هضيم الكَشِْح ريا المخَلْخَِل  قلتُ هاتي نوليني تمايلتْ إذا

وما .  تعاطيتهوتناولت الشيَء تناوالً، إذا. خشبة احلائك اليت يلَف عليها الثوب، وهو اِملنوال أيضاً: والنول
وما . اسم أم حي من العرب: ومنولة. كان نولُك أن تفعل كذا وكذا، أي ما كان ينبغي لك أن تفعله

  .وقد مست العرب نواالً ومنوالً. أصبت من فالن نيالً وال ِنيلَةً وال نولةً

  ه - ن- ل

    

بل اللُّهنة ما : وقال أبو زيد. هلِّنونا مما عندكم، أي أعطُونا: ما يهديه الرجلُ إذا قِدم من سفر؛ يقال: اللُّهنة
والنهل . حي من العرب وهم إخوة همدان: وبنو ألْهان. هلِّنوا ضيفَكم: ومنه. يتعلّل به الضيف قبل الطعام

يقال للعطشان من األضداد عندهم ألم يسمون العطْشانَ ناهالً والشارب أولَ شربة ناهالً ونهالن، و
اسم كأنه ِمفعال من النهل، وميكن أن يكون ِمنهال : وِمنهال. املَوِرد، واجلمع مناهل: واملَنهل. نهالن

  .وقد مست العرب نهيالً. ِمفعاالً من اال الشيء اياالً

  ي - ن- ل

ا اللِّيان، بكسر الالم، فمصدر املالينة؛ فأم. ضد اخلشونة؛ شيء لين بين اللّني واللَّيان، بفتح الالم: اللّني
. ومجع لينة ِليان". ما قَطَعتم من ِلينٍة: "ويف الترتيل. النخلة، واجلمع ِلني: واللّينة. الينت فالناً مالينةً وِلياناً

  : قال امرؤ القيس

  ِن أضرم فيها الغَِوي السعر  كسحوق اللِّيا وسالفةٌ

ليس كل : وقال بعض أهل اللغة. كسحوق اللُّبان، فليس بشيء: لتفت اىل روايتهموال ت: قال أبو بكر
ال تنتفج املرابد حىت تجذَّ األلوان؛ : يقول أهل املدينة: وقال األصمعي. الدقَل بعينه: خنلة ِلينة؛ اللّني
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: واللَّيان. الفَداء، ممدوداملواضع اليت يطرح فيها التمر، وأهل البحرين يسمونه : يريدون الدقَل، املرابد

  : قال الشاعر. مصدر لويته لَياً ولَياناً، إذا مطلته

ةٌ تُِطيلينِلياني وأنِت ميا ذاتَ الِوشاِح التّقاضيا  لَي ِسنوأح  

 ونالةً؛ مصدر ِنلْت الشيَء أناله نيالً: والنيل. ولويت احلبلَ ألويه لَياً". لَي الواجد ظلم: "وي احلديث
وقد . النهر املعروف: والنيل. وأنلت فالناً إنالةً، إذا أعطيته نيالً، وكأن النيل والنول متقاربان يف املعىن

  .مست العرب نائالً

  باب الالم والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و- ل

. الربيق: ه يلوه لَوهاً ولَوهاناً؛ والتلوهرأيت لُوهةَ السراب وتلوهه، إذا رأيت بريقه؛ ال: اللُّوهة من قوهلم

: ومنه قوهلم. ما طرحته فيها من احلَب، واجلمع لُهى: ولُهوة الرحى. مصدر لَهوت بالشيء لَهواً: واللهو

. موضع: واللَّهواء. ومجع لَهاة لَهوات ولَهاً، وهلذا باب تراه فيه إن شاء اهللا. ِعظام اللُّهى، أي كثريو اخلري

وِلهت املرأة : والولَه من قوهلم. الفَزع؛ وِهلَ يوهل وهالً، إذا فزع، فهو وِهلٌ؛ ووهلته توهيالً: والوهل
وزعم قوم من . تولَه وِتيلَه ولَهاً فهي واله، واجلمع ولَّه، إذا استخفّها احلزن، وأوهلها احلزن فهي مولَهة

ته، إال أن قول الراجزأهل اللغة أن العنكبوت تسمى املُولَةَ، وال أعرف ما صح :  

 دلْوك ال محمولَه حاملةٌ

ولَهألى من الماء كعيِن المم  

. ورجل واله ووِله وولْهان، ونساء وِلهات، والواحدة ولْهى. أي كعني احملزون يترقرق فيها الدمع

وقد مست العرب . مر يهولين هوالً، واألمر هائل ومهولهالين األ: واهلَول من قوهلم. موضع: والوليهة
شيء كان يفعل يف اجلاهلية، إذا أرادوا أن يستحلفوا الرجل أوقدوا ناراً وألقَوا فيها : والتهويل. هويالً

  .املهول: ملحاً، فذلك التهويل؛ والذي حيلِّف

  ي -و- ل

واللِّوى من الرمل مقصور، وهو . الرجلَ، إذا مطلته، ألويه لَياً أيضاًولَويت . لَويت العود وغريه ألويه لَياً
ما : واللَِّوية. داء يف البطن، مقصور مفتوح الالم: واللَّوى. ِلواء اجليش، ممدود: واللِّواء. مسترق الرمل w
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. إذا كان يف ظهره اعوجاجلَِوي الفرس يلْوى، : واللَّوى من قوهلم. أحتفت به املرأةُ زائرها أو ضيفَها

. ولَِوي البقلُ يلْوى، إذا اصفر ومل يستحكم يبسه، وهو اللَّوي. وألوى م الدهر يلْوي إلواًء، إذا أفناهم

  : قال الراجز

 إذا تجلّب اللَّويا حتى

  وطَرد الهيفُ السفا الصيفيا

    

ريح حارة : ارتياد الكَأل؛ واهلَيف: صبه البهمى؛ والتجلّبسنبل ينبت يف الرمل مثل الشوك، وقَ: السفا
. هاف الشجر يهيف فهو هائف: ب من ناحية اليمن فيهيف عليها الشجر، أي يسقط ورقُه؛ يقولون

. تصغري ِلوى الرمل: هو تصغري ِلواء اجليش، وقال آخرون: وقد مست العرب لُوياً، واختلفوا فيه فقال قوم

ورجل ألْوى، إذا . من مهز لؤياً جعله تصغري ألى مثل لَعى، وهو الثور الوحشي:  قوم من أهل اللغةوقال
  : قال الراجز. كان خصيماً

ْى األلَدنْكُُل عن ِخصامه األلْوي  

درشذاه قد ب حتى ترى جمر  

: هذا ويلٌ وائلٌ، كما يقولون:  العربويلَه وعولَه، وويلٌ له؛ وتقول: والويل من قوهلم. األذى: الشذى

مائت وموت شاعر ري الرجل وائالً. ِشعمأْالً فهو وائل، إذا جنا؛ وبه سئل وألَ الرجلُ يوهلذا مواضع . وو
: ويقال. املوضع الذي وأَلَت فيه الغنم، أي بعرت وبولت: والوأْلَة، مهموز. يف اهلمز تراها إن شاء اهللا

ووِليت . ال وألت إن وألت، أي ال جنوت إن جنوت: ويقول الرجل للرجل. يك الوأْلَةَ ال تِرتلْهاإحذَر ِت
برذَعة تطرح على ظهر البعري تلي : والوِلية. وواليت فالناً مواالةً ووالًء وِواليةً. األمر إليه واليةً حسنة

ووِليت األرض فهي مولية، . وولّيتك كذا وكذا توليةً. ياجلده، وبذلك سميت ولية الرحل، واجلمع وال
ميسيلّ، وهو املطر بعد الوا الوقال الشاعر. إذا أصا :  

  ِلما ِنلْتُ من وسمي نُعماك شاكر  ِولْيةً تُمرع جنابي فإنني ِلني

وولّيته ظهري توليةً، يعين جعلته وراء . ه بذلكاملَطْرة من الويلّ؛ وقوله ِلين كأنه يسأله أن يصل: الولْية
  .وهو اَألوىل بكذا وكذا، واإلثنان األولَيان، واجلمع األولَون واألولياء. وهذا ويلُّ األمر دون فالن. ظهري

  باب الالم والهاء والياء
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:  الشيء، وقال غريهومل يعرف األصمعي مصدر لَِهيت عن. لَِهيت عن الشيء ألْهى لُِهياً، إذا سلوت عنه

ولويت الشيَء ألويه لَيةً حسنةً، وما أحسن . اسم: ولُهيا. إلْه عن هذا، أي اسلُ عنه: وتقول العرب. لُِهياً
. وتجمع األلْية ألْياً وألَيات وأاليا. وألْية الكبش؛ وكبش ألْيانٌ، وقالوا ألَيان، ونعجة ألْيانة. ليةَ هذا احلبل

   :قال الراجز

فْتَحما ال ي وقد فتحنا ثَم  

عجى تَرمن ألَياٍت وخُص  

  : قال الراجز. وتثنى األلْية ألْيان

  كأنما عطيةُ بن كعِب

  ظعينةٌ قائمةٌ في ركِْب

  يرتج ألْياه ارتجاج الوطِْب

قال . لشمس، وقد قالوا األِليهة أيضاًا: واإلالهة. اليمني، وتجمع أاليا، وهي يف بعض اللغات ألْوة: واألِلية
  : الشاعر

 إالهةَ أن تَؤوبا فأعجلْنا  تَروحنا من اللّعباء قَصراً

. مصدر ِهلْت الشيَء أهيله هيالً، حنو الرمل وما أشبهه: واهلَيل. موضع معروف: وإالهة. أِليهة: ويروى

وجاء فالن باهلَيل . ، بالنصب"محِسنةً فِهيلي ":ومثل من أمثاهلم". ِكيلوا وال تهيلوا: "ويف احلديث
واال الكثيب اياالً فهو . وهيلت الكثيب وغريه ييالً، مثل ِهلْته سواء. واهلَيلَمان، إذا جاء باملال الكثري

صحيح، إذا ذهب فالن بذي ِبلِّيان وبذي ِهلِّيان، فأما ِهلِّيان فليس بال: ويقال. منهال، واألصل منهِيل
  .ذهب حيث ال يدرى

  .انقضى حرف الالم واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله وسالمه

  حرف الميم في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب الميم والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و -ن-م
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ومان الرجلُ أهلَه وغريهم يموم موناً، إذا حتمل .  مثل منييتاملَنوة مثل املُنية يف بعض اللغات؛ هذه منويت
شديدة : وناقة أمون. موضع: وذو ماوانَ. مؤونتهم، واملَؤونة تهمز وال تهمز، واهلمز أكثر، واجلمع مؤن

وماً، وكثر معروف؛ نام الرجلُ ينام ن: والنوم. يؤمن ِعثارها: صلبة؛ هكذا يقول األصمعي، وقال غريه
: ورجل نوام. نامت الريح إذا سكنت، ونامت النار إذا همدت، ونام الثوب إذا أخلق: ذلك حىت قالوا

". يا نومانُ: "ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم قال لرج. كثري النوم، وكذلك رجل نومان

ة، على مثال فُعموؤوم أيضاً، ورجل نومة، بتسكني الواو، إذا . لَة، إذا كان كثري النومورجل نورجل ن
خري أهل ذلك الزمان كلُّ نومة، أولئك : ويف حديث علي بن أيب طالب عليه السالم. كان خامالً

ونمى الشيُء ينمي وينمو، والياء أعلى وأفصح؛ فمن قال . مصابيح الدجى ليسوا باملسابيح املذابيح البذُر
. وونم الذباب، إذا ذَرق، يِنم ونماً وونيماً. ملصدر نمواً، ومن قال ينمي جعل املصدر نماًءينمو جعل ا

وأنكر أبو حامت هذا ومل يعرفه وال البيت الذي احتج به، على أنه قد جاء يف كتاب الفَرق؛ وأنشد بيتاً 
  : واستضعفه أيضاً

 نيمه نُقَطُ الِمداِدو كأن  وقد ونَم الذُّباب عليه حتى

  ه -ن-م

رجل ذو منة، إذا كان قوياً؛ وحبل منني، إذا كان : يقولون. القوة، وهي عند بعضهم من األضداد: املُنة
  : قال الراجز. ضعيفاً

  يا ِريها إن سِلمتْ يميني

  وسِلم الساقي الذي يليني

  ولم تَخُنّي عقَد المنيِن

. امتهنت الرجلُ أمتهنه امتهاناً، إذا ابتذلته: واملَهن من قوهلم.  مينه مناً، إذا أتعبه وأضعفهمنه السري: ويقال

وأصل اِملهنة العمل باليد؛ ورجل ماِهن من قوم مهنة؛ وفالن يقوم ِمبهنة ماله، أي بإصالحه، واملرأة تقوم 
اسم صنم كان : ونهم. ن النهم، وهو الشِره الرغيبوالنهم، رجل نِهم بي. مبهنة بيتها، إذا قامت بإصالحه

  : قال الراجز. اسم رجل، وهو أبو بطن من العرب: وِنهم. وبه سمي عبد نهم. يعبد يف اجلاهلية

هٍم على األساورأخا ِنه أقِْدم  

هٌل نادرِرج وال ِتهالَنَّك  w
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بنو من : لى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم حي من العرب فقالووفد ع. وال ِتهالَن لرجل نادره: ويروى
: ويقال. الصوت، مثل النئيم سواء: والنهيم. ِنهم شيطان، أنتم بنو عبد اهللا: بنو ِنهم، فقال: أنتم؟ فقالوا

ويل . ل نِهمورج. مسعت نهمة الرجل، بفتح اهلاء، إذا مسعت ِحسه وكالمه؛ ومسعت نأْمةَ األسد ونهمته
. طائر: والنهام. والرجل منهوم بكذا وكذا، إذا كان مغرى به. يف هذا األمر نهمة، أي شهوة وحاجة

هامياد: والنقال األعشى. احلد :  

كم وأدفعبا  عن أعراضكم وُأِعيرِملْح لساناً كِمفراص النُّهامي  

: والنمه من قوهلم. اسم: والنهام، زعموا. حي من العربكِمفراص اخلَفاجي، من بين خفاجة، : ويروى

. أرض سهلة، وليس بثَبت: واهلَينمة، زعموا. نِمه ينمه نمهاً، وهو ناِمه، وهو شبيه باحلَرية؛ لغة ميانية

  : ضرب من التمر بعينه؛ وأنشدنا أبو حامت عن أيب زيد: واهلَنم

  مما لك ال تُطِْعمنا من الهنَ

ْمفي الشهر األص العير وقد أتَتك  

ويف احلديث أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه دخل على . كالم ال يفهم، وهو اهلَينام واهلَينوم: واهلَينمة
حي من اجلن، زعموا، وقد جاء يف : ما هذه اهلَينمة؟ وبنو هنام: أخته قبل أن يسلم فسمعها تقرأ فقال

  .فصيحالشعر ال

  ي -ن-م

الكذب؛ مانَ يمني ميناً فهو : واملَين. معروف؛ مني يمين وأمىن يمين منياً ومِنياً وإمناًء: املَِني، مشدد الياء
  : قال عدي بن زيد. مائن

  وألْفَى قولَها كَِذباً ومينا  األديم لراِهشَيه فقدمِت

  : ةقال ذو الرم. فروة قصرية: والنيم

 األديم لها من هبوٍة ِنيم مثِل  يجلى بها الليُل عنّا في ملمعٍة

واحد : وقال الكوفيون. معروف: واألنام. الدرج يف الرمل من عمل الريح: والنيم. جعل الغبار كالفروة
  : قال الشاعر. األنام ِنيم

فما إن مثلَها في الناس ِنيم  
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وقد . ضد الشؤم؛ رجل أيمن، واجلمع أيامن: رجل أيمن؛ واليمن: من من قوهلموالي. ومل يعرفه البصريون
  : قال الشاعر. مست العرب يمناً وأيمن

  أضر به شُرب المديِد المخمِر  وأيمن لم يجبن ولكن مهره

  : قال الشاعر. ضد األشائم: واأليامن. املَريد: ويروى

  مِن واأليامن كاألشائم  ئم كاأليااألشا فإذا

 على أحٍد بدائم شر  ال خير وال وكذاك

  : قال زهري. ضد الشمال، واجلمع أيمن: واليمني

عممنّا ومنكم فتُج نمأي  ماءبها الد ٍة تَمورمقْسبم  

، وكذلك قوله تبارك " منه باليمنيألخذْنا: "القوة؛ هكذا فسره أبو عبيدة يف قوله جلّ وعز: واليمني
  : قال الشماخ". والسموات مطْويات بيمينه: "وتعاىل

 عرابةُ باليميِن تلقّاها  إذا ما رايةٌ رفعت لمجٍد

به يف قوله جلّ وعز ة". ألخذْنا منه باليمني: "واحتجمننبت: والي.  

  باب الميم والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و-م

. وأحسب أن التمويه من هذا. ترقرق املاء يف وجه املرأة الشابة والشاب؛ رأيت هلا موهةً حسنةً: املُوهة

حي من العرب من : وبنو مهو. كثري اِملزاج: سيف مهو، إذا كان كثري املاء؛ ولنب مهو: واملَهو من قوهلم
وم. عبد القيس، وفيهم الذي اشترى الفَسهلَدي، :  من قوهلموالوماً، إذا وقع يف خالشيَء وه تِهمو

  : قال ذو الرمة. عظيم اخلَلْق غليظُه، ومجل وهم أيضاً كذلك: ورجل وهم. وأومهين غريي

  إال النَّحيزةُ واأللواح والعصب  جمٌل وهم وما بِقيتْ كأنّها

هوم أيضاً ووم أوهام، وقد قالوا وهمومجع وه من قوهلم. همه، : والورح هاً، إذا اشتدمه وموي النهار ِمهو
  .النوم اخلفيف؛ هوم يهوم ومياً، إذا مل يستثقل يف النوم: واهلَوم والتهومي والتهوم. وليس بثَبت

w  ي -و-م
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  : قال الراجز. يوم يمي: يوم ومي، وأنكره بعض أصحابنا فقال: قالوا

 لليوم اليميمروان يا مروان  

  ليوِم روٍع أو فَعاِل مكْرِم

واكتريته . ليلٌ ألْيلُ، إذا كان صعباً شديداً: يوم أيوم، كما قالوا: وقال بعض أهل اللغة. يعين الشديد
  .مياومةً، إذا اكتريته يوماً يوماً

  باب الميم والهاء والياء

أحدده؛ وأمهيت : أمِهيه: قال أبو بكر. وأمهوه مهياً، مثل أمهيه سواءمهيت الشيَء أمهاه مهياً : يقال
  : وأنشد. مهيت: السكّني، إذا حددا، وال يقال

 أمهاه على حجِره ثم  راشَه من ريش ناهضٍة

بل اِهليم مجع : ماإلبل الِعطاش؛ وقال قو: واِهليم. مصدر هام يهيم هيماً وهيماناً: واهلَيم. اسم: ومية
قال . هيماء، وهو داء يصيب اإلبل فتشرب وال تروى؛ واهلُيام االسم، وهو الداء الذي يصيب اإلبل بعينه

  : الشاعر

 فإياِك عنّي ال ُأِصبِك بدائيا  بي اليأس أو داء الهيام أصابني

اً، إذا سال وجرى على وجه األرض؛ وكذلك همى املاُء يهمي همي: واهلَمي من قوهلم. موضع: واهلُييماء
اسم ِهميان بن قُحافة، : وِهميان. معروف، وأحسبه فارسياً معرباً: واِهلميان. همى الدمع يهمي، إذا سال

وأرض هيماء، وهي أرض . وهام يهيم هيماً وِهياماً وهيماناً. وقد مست العرب ِهميان. وهو بعض الرجاز
  .ة، وكذلك يهماء أيضاً، إال أن يهماء أكثر استعماالً يف كالمهم من اهلَيماءمِضلَّ

  .انقضى حرف امليم واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله وسالمه

  حرف النون في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب النون والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه - و-ن
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وهن يِهن : والوهن من قوهلم. ونوهت باحلديث وغريه تنويهاً، إذا أشدته وأظهرته. نواهة والنواحة واحدال
ومضى وهن من الليل وموِهن، أي . وِهن الشيُء يوهن وهناً ووهناً: من قوهلم: وهناً ووهناً؛ وقال أيضاً

  : قال الراجز. ب اإلنسان يف أخدعيه عند الكربداء يصي: والواهنة. قطعة عظيمة

  من اللُّجيميين أرباِب القُرى

 به واهنةٌ وال نَسا ليست

    

: وقالوا. املرأة القليلة احلركة الثقيلة القيام والقعود: والوهنانة. وأوهنت األمر أُوِهنه إيهاناً، إذا ضهفته

: اسم، وهو أبو قبيلة من العرب، وهو ابن األزد، واشتقاقه من قوهلم: نوواِهل. ِفقرة من ِفقَر القَفا: الواهنة

. واهلُون بن خزمية بن مدركة بن الياِس بن مضر، أخو القارة. أبو قبيلة: واهلَون. مضى ِهنو من الليل

قال .  اهلَوان:واهلُون. جاء على ِهينته: السكون؛ وجاء على هونه، أي على سكونه، كما قالوا: واهلُون
اسم : ضد الكرامة؛ رجل هين وأهون، ورجل مهني واهلَون: واهلَوان". أيمسكه على هوٍن: "جلّ ثناؤه

عريب صحيح؛ ال يقال هاون ألنه ليس : اسم رجل واهلاوون الذي يدق به: واألهون: رجل؛ وقال أيضاً
ل أبو زيد يف اهلاوون إنه مسعه من أُناس ومل جيئ به وقا. يف كالم العرب اسم على فاعل بعد األلف واو

  .غريه

  ي - و-ن

ونى يين ونياً ووِنياً، وهو التقصري يف : والونى من قوهلم. حاجز حول البيت، واجلمع أنآء، مهموز: النؤي
ِنيا يف ِذكْري: "العمل من التعب، وهو من قوله جلّ وعزياً ". وال تنين وى يناً، إذا أعيا، وهو ووِنيوو

  .الوىن

  باب النون والهاء والياء

الغدير يكون له حاجز ينهى املاء أن يفيض : والنهي، بفتح النون وكسرها. نهيت الرجلَ عن األمر نهياً
 ينهى احلبل أن الفَرض يف رأسه الذي: ونهَىة الوِتد. غايته وايته: ونهية الشيء. منه، واجلمع أاء وِنهاء

والتنهية، واجلمع تناٍه، وهي مواضع . والنهى من العقل، وهو مجع نهية أيضاً ألنه ينهى عن اجلهل. ينسلخ
ورجل هين لين وهين . الزجاج، ومل جيئ إال يف بيت واحد: والنهاء. تنهبط ويتناهى إليها ماُء السماء

وهنأته . هنيته على الشيء الذي يسر به نيةً: ويقال. على سكونهومشى فالن على ِهينته، أي . لَين
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إمنا : "ومثلٌ من أمثاهلم. العطية: اهلَنء، مثل اهلَنع. أعطيته: وهنأْت الرجلَ. الطعام نئةً، إذا قلت له هنيئاً
  : قال الفرزدق. وأصله العطية: قال". سميت هانئاً لتهنأ

  سواقي السماك ذي السالح السواجم   أعان عليهمهنأناهم حتى

  .انقضى حرف النون وهللا احلمد على نعمه

  حرف الواو في الثالثي الصحيح

  باب الواو والهاء والياء

  ي -ه- و

 القطعة من الليل؛ مر هِوي من الليل: واهلَِوي. مصدر وهى الشيُء يهي وهياً، إذا ضعف فهو واٍه: الوهي

واهلواء بني . هوى النفْس، مقصور؛ هوي يهوى هوى شديداً، واجلمع أهواء: واهلَوى. وِتهواء من الليل
  : قال الشاعر. السماء واألرض، ممدود، واجلمع أهوية

  وال كهذا الذي في األرض مطلوب  من هواء الجو طالبةً ويلُمها

: واهلُوة. وهوى الشيء يهوي هِوياً، إذا سقط من علٍْو اىل سفٍْل. قلبه هواء، أي فارغ ال شيء فيه: ويقال

  .خفقة غامضة يف األرض أكثر من اهلَزمة جيتمع فيها ماء السماء، واجلمع هوى

  .انقضى الثالثي الصحيح واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله وسالمه

  يه حرفان مثالنباب من الثالثي يجتمع ف

  في موضع الفاء والعين أو العين والالم أو الفاء والالم من األسماء والمصادر 

  وهو ملحق مبا مضى من الثالثي الصحيح 

  حرف الباء

  ت - ت-ب

  .والتبب والتباب والتتبيب، هذا كله من اهلالك. حلف ثالثاً بتاتاً وبتاً وبتتاً، إذا حلف مييناً بتاً فقطعها

  ث - ث-ب

w  .أُمهلت
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  ج - ج-ب

: واجلَبوب. شبيه بالزبد املتقطِّع يكون على ألبان اإلبل: واجلَبجاب واجلُباب. ممتلئ: البجج؛ بدن بجباج

  .املاء الكثري، وكذلك ماٌء جباجب، وليس بالثَّبت: واجلَبجاب. ما غَلُظَ من وجه األرض

  ح - ح-ب

. حبب املاء، وهو تكسره، وهو احلَباب: واحلَبب. بذر البقلمجع اِحلبة، وهو ما تساقط من : اِحلبب

النفّاخة على وجه املاء : واحلَبابة. احملبوب: واحلَبيب. ضرب من احليات: واحلُباب. احلُب بعينه: واِحلباب
  .والبحح يف احللق، وهو البحاح. من قطر املطر وغريه ومن احلجارة أيضاً، مثل احلَجاة

  خ - خ-ب

  .امسان: وخباب وخبيب. اخلد يف األرض: واخلَبيب. ضرب من مشي اخليل: بباخلَ

  د - د-ب

    

بداِد بداِد، أي ليبد كلُّ رجل منكم صاحبه، : والبداد من قوهلم. تباعد الفَِخذين من كثرة حلمهما: البدد
  :  عوف بن اخلَرعقال. جاءت اخليل بداِد، إذا جاءت متفرقة: ويقال. أي ليكْنفَه

 والخيُل تعدو بالصعيد بداِد  وذكرتَ من لبن المحلَّق شَربةً

  ذ - ذ-ب

الواحدة من : والذُّباب، زعموا. ذبول الشفة من عطش: والذَّبب. البذَذ، مثل البذاذة، وهو سوء اهليئة
هو الواحد من : ؛ قالوا"ستنقذوه منهوإنْ يسلُبهم الذُّباب شيئاً ال ي: "الذِّبان، وكذلك فُسر يف الترتيل

أِذبة مجع : ذُباب واحد، واجلمع ِذبان، مثل غراب وِغربان؛ وقالوا: قال أبو عبيدة. الذِّبان، واهللا أعلم
  : قال النابغة الذبياين. ذُباب، مثل أغِْربة يف العدد القليل

هلْبنٍْس صالناس لع بهيا أو  

  بهضرابٍة بالِمشْفَِر األِذ
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ذُباب يف : قال أبو حامت. إنساا: وذُباب العني. حده: وذُباب كل شيء. فأما قول العامة ِذباناً فخطأ
  .طرفها: وذُباب أذن الفرس. وزن غُراب، مجعه يف أدىن العدد أِذبة، مثل ما يجمع غُراب أغِْربة وِغربان

  ر -ر-ب

  : قال الراجز. املاء الكثري: الربب

  لخُباساِت غداً لِمن غَلَبإن ا

بيالر والماء ةَ السمراءروالب  

  ز -ز-ب

ما زال : ويقال. معروف: والزبيب. كثرة الشعر يف اجلسد والرأس، وهو مصدر أزب بين الزبب: الزبب
ا نقطتان سوداوان فوق اليت هل: واحلية ذو الزبيبتني. يتكلّم حىت زبب ِشدقاه، أي عصب عليهما الريق

، "طُوق يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان: "ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم. عينيها
قال احلارث بن . ضرب من الفأر أعمى، زعموا، كذلك يخلق: والزباب. وهو من هذا إن شاء اهللا

  : ِحلِّزة

 ولْداجمعوا ماالً و قد  رأيتُ معاشراً ولقد

وهم حائر بابدا ال  زعر تسمع اآلذان 

 النُّوك ما القيتَ جدا ك  بجد ال يِضر فِعشْ

  ل النُّوك ممن عاش كَدا  خير في ظال والعيشُ

  .وزبب ِشدقاه، إذا اجتمع الريق يف صامغيهما

  س -س-ب

شعر : وسبيب الفرس. ن سبب، أي حبل يوصلوبيين وبني فال. احلبل أو اخليط، واجلمع أسباب: السبب
  .ذنبه وناصيِته

  ش -ش-ب

  .الثور الوحشي املُِسن، وهو الشبوب واملُِشب: الشبب
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  ص - ص-ب

كأمنا ميشي يف صبب، واجلمع : ويف صفة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم. املنهِبط من األرض: الصبب
  .أصباب

  ض - ض-ب

وأحسب أن اشتقاق الضباب من هذا . شيء وتداخل بعضه يف بعض، ومنه ضبة احلديدتغطية ال: الضبب
  .وقد مست العرب ضبة. لتغطيته األفق

  ط -ط-ب

  .الطِّبب، مجع ِطبة، وهي قطعة من أدم طويلة، وقد مر هذا يف الثنائي: أُمهلت إال يف قوهلم

  ظ -ظ-ب

  .أُمهلت

  ع -ع-ب

  : قال امرؤ القيس. ؛ ألقى عليه بعاعه وبععه، إذا ألقى عليه ثقلهالبعع مثل البعاع سواء

  نزوَل اليماني ذي الِعياِب المحمِل  بصحراء الغَبيط بعاعه وألقَى

  غ -غ-ب

  .املسيل الغامض من األرض: والغبيب. معروف، غَبب البقرِة وغِريها: الغبب

  ف - ف-ب

  .أُمهلت

  ق - ق-ب

  : قال الراجز. كثري الكالم:  رجل بقاقالبقَق والبقاق؛

w أقود بالدوى المزمِل وقد
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  أخرس في السفْر بقَاقَ المنِْزِل

  ك -ك-ب

  .الكثري من اإلبل وغريها: الكُباب

  ل - ل-ب

. ب الدابةلَب: واللَّبب. ب باردةً فيها بلَل: وريح بليل. وجد ِبلّةً وبلالً: الرطوبة يف الشيء؛ يقال: البلَل

  .وجاء فالن مسترخي اللَّبب، إذا جاء رخي البال. مقدمه: ولَبب الكثيب

  م -م-ب

  .أُمهلت

  ن -ن-ب

  .أُمهلت

  و - و-ب

  .أُمهلت

  ه - ه-ب

  .ثوب ِهبب، إذا كان متخرقاً: اِهلبب

  ي - ي-ب

  .أُمهلت

  حرف التاء

  ث - ث-ت

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع اجليم
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  ح - ح-ت

  .ضد الفَوق: والتحت. ء يصيب الشجر فتحات أوراقُهادا: احلَتت

  خ - خ-ت

  .والتخت فارسي معرب وقد تكلّمت به العرب. فتور جيده اإلنسان يف بدنه: اخلَتت

  د - د-ت

    

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الذال والراء والزاي والسني والشني

  ص - ص-ت

  .الفرقة من الناس: والصتيت. ذا، أي مشغول به متعرض لهالصتت مثل الصدد؛ فالن بصتِت كذا وك

  ض - ض-ت

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الطاء والظاء

  ع -ع-ت

  .شبيه بالِغلَظ يف كالم أو غريه: العتت

  غ -غ-ت

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الفاء والقاف والكاف والالم وامليم

  ن -ن-ت

نتن وأننت، : يقال. والنتن مصدر أيضاً؛ نتن نتناً. رض يف الشيء فأننتاسم الشيء املُنِتن، وهو ما ع: النتن
  .مبعىن

  و - و-ت
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  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع اهلاء والياء

  حرف الثاء

  ج - ج-ث

  .املاء املنصب: الثّجاج

  ح - ح-ث

 والضاد والطاء والظاء أُمهلت وكذلك حاهلا مع اخلاء والدال والذال والراء والزاي والسني والشني والصاد
  .والعني والغني والفاء والقاف والكاف

  ل - ل-ث

  : قال الراجز. اهلالك: الثَّلَل

  إن يثْقَفوكم يلْحقوكم بالثَّلَْل

  م -م-ث

  .الثُّمام واحدا ثُمامة، وهو نبت

  ن -ن-ث

  .مجع ثُنة، وهو الشعر النائس على دابرة حافر الفَرس: الثُّنن

  و - و-ث

  .لت وكذلك حاهلا مع اهلاء والياءأُمه

  حرف الجيم

  ح -ح-ج

: واجلَحح من قوهلم. مجع حجة: واحلُجج. ضرب من زجر الغنم: وحِجج. الوقْرة يف العظم: احلَجج

w  .أحجت السبعةُ أجحاحاً، وهذا مستقصى يف الثنائي
w
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  خ -خ-ج

  .أُمهلت

  د - د-ج

  ".من سلَك اجلَدد أِمن الِعثار: "مومن أمثاهل. املستوي من األرض: اجلَدد

  ذ - ذ-ج

  .الِفرق: اِجلذَذ

  ر -ر-ج

  : قال الراجز. القلق: واجلَرج. االضطراب: الرجج

ى ِطفلةً فيها غُنُجإني ألهو  

ِرجج خَلخالها في ساقها غير  

  .ي الرجل جريجاًوبه سم. األرض ذات حجارة يف غلظ؛ أرض جِرجة، إذا كانت كذلك: واجلَرج

  ز -ز-ج

رجل أزج بين الزجج، وهو طول احلاجبني من غري قَرن؛ : والزجج له موضعان. الصوف ازوز: اجلَزز
  .الطويلة الساقني: البعيدة اخلطو، ويقال: ونعامة زجاُء بينة الزجج

  س - س-ج

  : قال الشنفرى. لليايل وطَوالَ الدهرطَوالَ ا: ال آتيك سجيس الليايل، كما يقولون: يقال

  سجيس الليالي مبسالً بالجرائِر  ال أرجو حياةً تسرني هنالك

  .مرَناً: مبسالً

  ش - ش-ج

  .إما اهلواء وإما جنم من جنوم السماء: الشجج
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  ص - ص-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الضاد والطاء والظاء والعني والغني

  ف - ف-ج

دابة أفَج بين الفَجج، وكذلك اإلنسان، وهو يف اإلنس تباعد : والفَجج. اليبس من األرض: اجلَفَف
  .الركبتني، ويف ذوات األربع تباعد العرقُوبني

  ق -ق-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الكاف

  ل - ل-ج

  .زعمواشبيه بالقَلَق، : واجلَلَج. يسري، وهو من األضدا: أمر جلَل، أي عظيم؛ وأمر جلَل

  م -م-ج

  .استرخاء الشدقني حنو ما يعرو الشيخ إذا هِرم: واملَجج. الكثري، مثل اجلَم سواء: اجلَمم

  ن -ن-ج

  .مجع جنة، وهو ما استترت به: واجلُنن. وكل ما أجنك فهو جنن لك أيضاً. القرب: اجلَنن

  و - و-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع اهلاء والياء

  حرف الحاء

  خ -خ-ح

  .أُمهلت

  د - د-ح
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: وأمر حدد. املَنع، وبه سمي السجان حداداً: واحلَدد. حد الرجلُ حدداً، إذا كان سريع الغضب: يقال

  .وأمر حدد، أي باطل؛ ودعوة حدد، أي باطلة. ممتنع ال يِحلّ أن يرتكب

  ذ - ذ-ح

  .لفَرسخفّة يف ذَنب ا: واحلَذَذ أيضاً. السرعة: احلَذَذ

  ر -ر-ح

  .كلمة صحيحة يف وزن ِفعل: وِحرح. اتساع احلوافر، وهو عيب: الرحح

  ز -ز-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع السني والشني

  ص - ص-ح

  .رجل أحص بين احلَصص، إذا كان قليل شعر الرأس، وكذلك يف اخليل إذا قلّ شعر ذَنبها: احلَصص

  ض - ض-ح

ضض بالضم أيضاً، ويقال اجلُظَظ واحلُظُظ أيضاً، وروي عن اخلليل أنه قال احلُضض، احلُضض، ويقال احلُ
  .بالضاد والظاء، وهو صمغ مر حنو الصِبر واملُر وما أشبههما

  ط - ط-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الظاء والعني والغني

  ف - ف-ح

    

  .لَّ الطعام ويكثر آكلوهبل احلَفَف أن يق: ِغلَظ املعيشة؛ وقال قوم: احلَفَف

  ق -ق-ح
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فرس أحق : احلَقَق، وهو أن يضع الفرس حافر رجله على موضع حافر يده يف مشيه، وذلك عيب؛ يقال
ن احلَقبي.  

  ك -ك-ح

أن تأكل األرض : واحلَكَك أيضاً. ِمشية فيها حترك شبيه ِمبشية املرأة القصرية إذا حركت منِكبيها: احلَكَك
ن احلَكَكحافربي كَه؛ حافر أحكهحجارة ِرخوة، عن األصمعي: واحلَكَك.  الفرس حىت تن.  

  ل - ل-ح

  .استرخاء يف عصب الدابة؛ فرس أحلُّ بين احلَلَل: احلَلَل

  م -م-ح

م الفرخمه: حح من قوهلم. إذا نبت ريشواملَح :حوحاً، إذا أخلقحاً ومحم وأمح الثوب حم.  

  ن -ن-ح

حر الغنم: ِحنجا اجلمع: وحنن. من ز عىنكلمة ي.  

  و - و-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع اهلاء والياء

  حرف الخاء

  د - د-خ

  .سواد وكُدرة: الدخخ

  ذ - ذ-خ

  .أُمهلت

  ر -ر-خ
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  .السهولة واللِّني: الرخخ

  ز -ز-خ

  .الذَّكَر من األرانب: اخلُزز

  س - س-خ

  . الشني والصاد والضاد والطاء والظاء والعني والغنيأُمهلت وكذلك حاهلا مع

  ف - ف-خ

  .استرخاء يف الرجلني: الفَخخ

  ق -ق-خ

  .غَليان الِقدر وما أشبهه: اخلَقَق

  ك -ك-خ

  .أُمهلت

  ل - ل-خ

  .الضعف فيه: اخلَلَل يف الشيء

  م -م-خ

  .أُمهلت

  ن -ن-خ

  .شبيه بالبكاء يتردد يف الصدر: واخلَنني. غُنة يف الكالم، وكأن اخلَنن أشد من الغنن: اخلَنن

  و - و-خ

w  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع اهلاء والياء
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  حرف الدال

  ذ - ذ-د

  .أُمهلت

  ر -ر-د

ذهاب األسنان؛ رجل دِرد وأدرد : والدرد. ورم يصيب الناقة يف أخالفها إذا بركت على ندى: الردد
  .وامرأة درداُء

  ز -ز-د

  .أُمهلت

  س -س-د

وسدس . ِسن بعد الرباع؛ سديس وسدس: والسدس من اإلبل والبقر والغنم. السدد مثل السداد سواء
  .جزء من ستة أجزاء، وأصل هذا من التاء: الشيء

  ش -ش-د

  .أُمهلت

  ص - ص-د

  : قال. الصدد؛ فالن بصدد أمر، أي بسبيله، وهو القصد

 مثلَه منكم فنَمتثُل لَنَقْتُلَن  لئن قتلتم عميداً لم يكن صدداً

  .الوزع، واجلمع صدائد، على غري القياس: والصداد. ما سال من امليت: والصديد. أي مل يكن قصداً

  ض - ض-د

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الطاء والظاء

  ع - ع-د
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دعد. اسم: ددمعروف: والع.  

  غ - غ-د

  . اإلبل؛ أغَد فهو مِغدالغدد والغددة واحد، وهو داء يصيب

  ف - ف-د

  .دفَّف على اجلريح، إذا أجهز عليه؛ وليس باللغة العالية: أُمهلت إال يف قوهلم

  ق - ق-د

  ".كنا طرائق ِقدداً: "ويف الترتيل. الِفرق من الناس: والِقدد. التراب: الدقَق

  ك - ك-د

  .كَك؛ وكذلك مجل أدك وناقة دكّاُء، إذا كانت الطئة السنامأَكَمة دكّاُء بينة الد: أُمهلت إال يف قوهلم

  ل -ل-د

  .ِشدة اخلصومة: اللَّدد

  م -م-د

  .مجع مدة: واملُدد. مثل مدد اجليش: املَدد

  ن - ن-د

. وعوزعم األصمعي أنه مل يسِبق أدنُّ قَطُّ إال أدنُّ يرب. دنو صدر الفرس من األرض، وهو عيب: الدنن

  .والندد؛ إبل ندد، أي متفرقة

  و -و-د

  .معروف: الدود

  ه - ه-د
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الصوت أيضاً؛ مسعت هدة الشيء، إذا : واهلَدة. الصوت الشديد مثل صوت الرعد وما أشبهه: اهلَدد
اسم ملك من ملوك ِحمري، وهو هدد بن همال، يزعم علماء اليمن أن سليمان بن : واهلَدد. مسعت صوته

حرلِْب شقَة، وهي ِبلقيس بنت يلْمجه يداود عليهما السالم زو.  

  ي - ي-د

  .عيش يِدي، أي واسع

  حرف الذال

  ر -ر-ذ

  .أُمهلت اىل الغني

  ف - ف-ذ

  .ما ذقت ذَفافاً، أي شيئاً قليالً: والذَّفاف من قوهلم. القتل السريع: الذَّفَف

  ق - ق-ذ

  .شهمجع قُذَّة السهم، وهو ري: القُذَذ

  ك - ك-ذ

  .أُمهلت اىل الواو

  ه - ه-ذ

  .سرعة القطع: اهلَذَذ

  ي - ي-ذ

  .أُمهلت

  حرف الراء

w  ز -ز-ر
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  .أُمهلت

  س - س-ر

الذي ال يولد له، وقال : والسريس. باقي احلُزن يف القلب: والرسيس. داء يصيب البعري يف صدره: السرر
    : وأنشدوا. الِعنني: قوم

  بِسيسايا ليته لم يعطَ هلْ

  وعاشَ أعمى مقْعداً سريسا

  حتى يضم الوارثون الِكيسا

  ش - ش-ر

  .معروف: والشرر والشرار. رشيش ورشاش: ترشش الشيء؛ وقالوا: الرشش

  ص -ص-ر

وأحسب اشتقاق الرصاص . تداخل الشيء يف الشيء؛ رصصت البناَء، وبناء رصيص ومرصوص: الرصص
  .من هذا

  ض -ض-ر

وبعري ذو . وأضررت بالشيء، إذا دنوت منه. ناحيته: وضرير الوادي. مصدر ضرير بين الضرر: الضرر
  : قال الشماخ. ضرير، إذا كان قوياً على السفَر

  يقطِّع أضغان النواجي ضريرها  وصلُها إال على ذات ِمرٍة فما

  ط - ط-ر

ِخفّة شعر احلاجبني حىت ال يستبني؛ رجل أطْرطُ وامرأة : والطَّرط. األمحق: والطَِّرط. احلُمق: الطَّرط
  .طَرطاُء

  ظ - ظ-ر

w  .احلجارة احلادة اليت تشق على الواطئ عليها: الظُّرر
w
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  ع -ع-ر

  .العرر، وهو داء يصيب اإلبل؛ بعري أعر بين العرر

  غ -غ-ر

  .معروف: الغرر

  ف -ف-ر

  .وليس بثَبت. ة يف الثوب وغريه؛ ثوب رف بين الرفَفالرقّ: الرفَف

  ق -ق-ر

  .يف عظمه رقَق، أي ِدقّة، ورجل به رقَق، أي ضعف: الرقَق من قوهلم

  ك -ك-ر

ورجل . وزعم األصمعي أنه رك وأن زهرياً مل يستقم له الشعر يف رك فقال ركَك. ماء معروف: ركَك
الشديد : والكَِرك. جيل معروف، وقد تكلّمت به العرب: والكُرك. إذا كان ضعيفاًركيك بين الركاكة، 

  .ثوب كَِرك: احلُمرة؛ خوج كَِرك، إذا كان كذلك، ورمبا قالوا

  ل - ل-ر

  .أُمهلت

  م -م-ر

  .مجع ِمرة، وهي ِمرر احلبل، أي قُواه: اِملرر

  ن -ن-ر

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الواو واهلاء والياء

  الزايحرف 

w  س - س-ز
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  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  ع -ع-ز

  .الصلب من األرض: والعزاز. ِضيق أحاليل الناقة والشاة: والعزز أيضاً. الِغلَظ من األرض: العزز

  غ -غ-ز

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الفاء والقاف

  ك -ك-ز

  : قال الراجز. رب خطْومشي فيه تقا: الزكيك والزكَك

  فهو يِزك دائم التزعِم

  مثَل زكيِك الناهِض المحمِم

  ل - ل-ز

والزلَل مثل الرسح سواء؛ رجل أزلُّ وامرأة زالُّء، وهو ِخفّة حلم . مصدر زلَّ يِزلُّ زلَالً وزليالً: الزلَل
  .لطريق الذي أخذ فيهرجع فالن على زلَزه، إذا رجع على ا: ويقال. العجز

  م -م-ز

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع النون والواو واهلاء والياء

  حرف السين

  ش -ش- س

  .أُمهلت اىل الظاء

  ع - ع- س

  .الطلب بالليل: العسس

w  غ - غ- س
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  .أُمهلت وكذلك الفاء

  ق - ق- س

  .طلب الشيء؛ بات األسد يقْتس، أي يطلب ما يأكله: القَسس

  ك - ك- س

  : وأنشد.  األذن؛ رجل أسك وامرأة سكّاء بينة السكَكصغر: والسكَك

  أسك صعٌل كالظليم اآلئِب

  : قال الشاعر. صغر األسنان ولصوقها باللِّثة؛ رجل أكس وامرأة كَساُء، واجلمع كُس: والكَسس

ِفداء ييني حوقُ  خالتي لبالقوِم ر كُس خصوصاً يوم  

  ل -ل- س

  .س بين السلَس والسلوسة والسالمةأمر سِل

  م - م- س

  .أُمهلت

  ن - ن- س

  .مر على سننه وسننه وسننه، إذا مر على قصده واستوائه

  و -و- س

  .أُمهلت وكذلك اهلاء والياء

  حرف الشين

  ص -ص- ش

  .اليبس؛ والِغلَظ يف العيش أيضاً شصص وشصاص: الشصص والشصاص

w  ض -ض- ش
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  .أُمهلت

  ط -ط- ش

. جماوزة احلد يف اجلَور، وهو اإلشطاط أيضاً؛ شطَّ يف حكمه وأشطَّ، وأىب األصمعي إال أشطَّ: الشطَط

  .متام الطول وحسنه: والشطاط

  ظ -ظ- ش

مصدر أشظَّ الفحلُ إذا : واإلشظاظ. عود كاِخلالل يجمع به عروتا الِعكْمني، واجلمع أِشظّة: الشظاظ
  : ل زهريوقا. أظَ

 كأنّه مسد مغار أشَظَّ  إذا جنَحتْ نساؤكم إليه

  : أغارت بنو الصيداء من بين أسد على إبل زهري فاحتفّوها وأخذوا راعيها يساراً فقال زهري: قال أبو بكر

  لم يلْقَها سوقةٌ قبلي وال مِلك  حاِر ال ُأرمين منكم بداهيٍة يا

    

ددواليساراً  ُأر نُفْ عليوال تَع  ِعكالم الغادر بِعرضك إن كعتَم  

  : فلم يردوه عليه فقال

تعلّم الناس حي شر أن  يسار ى في ِشعارهميناد  

 منيحٍة أير مفعار وشر  عسبه لَرددتُموه ولوال

 كأنّه مسد مغار أشَظَّ  جنَحتْ نساؤكم إليه إذا

 إليه وهو قَبقاب قُطار  حين تدنو من بعيٍد ريبرِب

  ع - ع- ش

صغرية اجلسم، وكذلك : قليلة الورق قصرية األغصان؛ وامرأة عشة: شجرة عشة: العشش من قوهلم
  : ومنه قول الشاعر. النخلة إذا عطشت فقصر سعفُها

 بعشّات الفروع وال ضواحي  فما شَجراتُ ِعيصك في قُريٍش

  .شت بالرجل، إذا أزعجته عن موضعهوأعش

w  غ - غ- ش
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  .أُمهلت

  ف -ف- ش

  .الرقّة واِخلفّة يف احلال، ورمبا سميت رقّة احلال شفَفاً: الشفَف

  ق - ق- ش

  .مجع شقّة وِشقّة: الشقَق

  ك - ك- ش

: كاكوالش. الطرائق؛ ورجل خمتلف الشكَك، إذا كان متفاوت األخالق، وهي الشكائك أيضاً: الشكَك

  .الِفرق من الناس

  ل -ل- ش

ال شلَالً وال تشلَّ وال تشلَلْ يدوك، أي ال : ويقولون للرجل إذا ظفر. شلّت يده شلَالً: الشلَل من قوهلم
لَّتش.  

  م - م- ش

وليس يف كالم العرب : قال أبو بكر. داء يصيب اخليل: واملَشش. ارتفاع األنف وإشراف أرنبته: الشمم
مِشش الفرس مششاً؛ ولَِححت عينه، إذا كثر : ملضاعف كلمة يستبني فيها التضعيف يف فَِعلَ يفعل إالّا

  .عليها الرمص، حىت تلتصق أجفانه؛ وصِمم؛ ويِللَت سنه يلَالً، إذا قَصرت

  ن - ن- ش

  .تشنن السقاُء، إذا يبس وضعف: الضعف، واشتقاقه من قوهلم: الشنن

  و -و- ش

  .أُمهلت وكذلك اهلاء والياء

  حرف الصاد
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  ض - ض-ص

  .أُمهلت وكذلك الطاء والظاء والعني

  غ - غ-ص

  .الغصة يف احللق: الغصص

  ف - ف-ص

  .أُمهلت

  ق - ق-ص

: اتباعك األثر، من قوله جلّ وعز: قَصصت الشيَء قَصصاً، إذا اتبعته؛ والقَصص: القَصص من قوهلم

  .صدرها، وقَصصها واحد: وقص الشاة". ارمها قَصصاًفارتدا على آث"

  ك - ك-ص

  .اصطكاك العرقوبني: الصكَك

  ل -ل-ص

وللَّصص موضعان فأحدمها الذي تقدم ِذكره واآلخر . تراكب األسنان بعضها على بعض: اللَّصص
  .تقارب الكتفني حىت تلصق إحدامها باألخرى

  م -م-ص

دم يف عم، إذا صمملب: وه؛ وقال قومفرس صم الشديد الصمم يف األذن. بل الصممعروف: والص.  

  ن - ن-ص

  .أُمهلت

  و -و-ص

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1183   

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع اهلاء والياء

  حرف الضاد

  ط -ط-ض

  .أُمهلت وكذلك الظاء والعني والغني

  ف - ف-ض

: والفَضض. م ويكثر آكلوهبل الضفَف أن يقلَّ الطعا: شدة العيش؛ وقال قوم من أهل اللغة: الضفَف

  .تفضض الشيُء، إذا تفرق فَضضاً وفُضاضاً: التفرق؛ يقال

  ق - ق-ض

  .احلصى الصغار: القَضض

  ك - ك-ض

  .الضكَكك الضيق

  ل -ل-ض

  .أُمهلت

  م -م-ض

  .ما جيده اإلنسان يف قلبه من أمل احلزن: املَضض

  ن - ن-ض

  : قال الشاعر. الرجل الشجاع: الضنن

  أيقنتُ أن الفتى موٍد به الموتُ  إذا ضنَن يمشي الى ضنٍَن نّيإ

  و -و-ض
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  .أُمهلت

  ه - ه-ض

  .التكسر: اهلَضض

  ي - ي-ض

  .أُمهلت

  حرف الطاء

  ظ -ظ- ط

  .أُمهلت وكذلك العني والغني

  ف -ف- ط

  .التقتري؛ طفَّف عليه تطفيفاً، إذا قتر عليه: الطَّفَف

  ق -ق- ط

  . وهو أشد ِغلَظاً من اجلَعدالقَطَط من الشعر،

  ك - ك- ط

  .أُمهلت

  ل -ل- ط

: لَطَّ علي الشيَء، إذا ستره، ويقال: واللَّطَط من قوهلم. شخصه: ما شخص لك؛ وطَلَل كل شيء: الطَّلَل

  .واللِّطِْلط قد مر يف املكرر. ألَطَّ أيضاً، وهو الطّ ومِلطّ

  م - م- ط
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مشى : ومنه قوهلم.  مطَطاً، إذا مده يف كالمه؛ وكل شيء مددته فقد مططتهمطّ ِشدقَه: املَطَط من قوهلم
  .املُطَيطاَء، إذا مشى مسترخي األعضاء؛ ومنه التمطّي، غري مهموز

  ن - ن- ط

  .أُمهلت مع باقي احلروف

  حرف الظاء

  ع - ع- ظ

  .أُمهلت اىل الكاف

  ل -ل- ظ

  .مجع ظُلَّة: الظُّلَل

    

  م - م- ظ

  .حلروفأُمهلت اىل آخر ا

  حرف العين

  غ -غ-ع

  .عفافة الضرع، وهو باقي اللنب يف الضرع: أُمهلت وكذلك الفاء إال يف قوهلم

  ق -ق-ع

  .والعقّة اليت يلعب ا الصبيان. انشقاق الربق، والعقيق من ذا سمي: العقَق

  ك -ك-ع

  .ِشدة احلر: العكَك

w  ل - ل-ع
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  .الشرب الثاين: العلَل

  م -م-ع

مقال عمرو بن شأْس. ِعظَم اخلَلْق يف الناس وغريهم: مالع :  

واضٍح فإن ِعراراً إن يكن غير  ممنِْكِب العذا الم نوالج فإني ُأِحب  

  ن -ن-ع

  .االعتراض: العنن

  و - و-ع

  .أُمهلت وكذلك اهلاء والياء

  حرف الغين

  ف - ف-غ

  .أُمهلت وكذلك القاف والكاف

  ل - ل-غ

  .اء جيري بني الشجر أو احلجارةامل: الغلَل

  م -م-غ

  .أن يغطّي الشعر اجلبهةَ واجلبينني: الغمم

  ن -ن-غ

  .أُمهلت وكذلك الواو واهلاء والياء

  حرف الفاء

  ق - ق-ف
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  .أُمهلت

  ك - ك-ف

  : قال الراجز. انكسار الفَك أو زواله: الفَكَك

نْهاض الفَكَكى كمومن أر كهاج  

ي فَكمالشيَء، إذا طلبته: والكَفَف من قوهلم.  اإلنسان فَكَكاًورمبا س تكفّفت.  

  ل -ل-ف

واللَّفَف يف . ِغلَظ الفَِخذين؛ امرأة لَفّاُء بينة اللَّفَف: واللَّفَف أيضاً. الضعف؛ رجل ألَف بين اللَّفَف: اللَّفَف
  .يف الفاء ويلجلج فيهااللسان؛ رجل ألَف وامرأة لَفّاُء، مثل أرت، وهو أن يستعجل 

  م -م-ف

  .أُمهلت

  ن - ن-ف

  .الغصن القضيب الواحد، والفَنن ما تشعب: وفصل قوم من أهل اللغة فقالوا. الغصن: الفَنن

  و -و-ف

  .أُمهلت

  ه - ه-ف

  .فَِههت يا رجلُ: رجل فَه بين الفَهه والفَهاهة، إذا كان عِيياً؛ ويقولون: الفَهه

  ي - ي-ف

  .تأُمهل

  حرف القاف

w  ك -ك-ق
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  .أُمهلت

  ل - ل-ق

  .مجع قُلَّة: والقُلَل. القليل: القُلَل

  م -م-ق

  .طول الدابة على وجه األرض؛ دابة أمق بين املَقَق: املَقَق

  ن -ن-ق

أهل ردن القميص، وهو الكم؛ لغة ميانية تكلّم ا : والقُنان. مجع قُنة، وهو أعلى اجلبل، مثل القُلّة: القُنن
  .جند، والقُن ألهل اليمن

  و - و-ق

  .البياض، وال يتصرف له فعل: اليقَق: أُمهلت مع اهلاء والياء إال يف قوهلم

  حرف الكاف

  ل - ل-ك

  .الِكلل، مجع ِكلّة: مهمل اىل آخر احلروف إال يف قوهلم

  م -م-ك

  .أُمهلت

  ن -ن-ك

  .مجع كُنة: الكُنن

  و - و-ك

  .أُمهلت مع سائر احلروف
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  لالمحرف ا

  م -م- ل

إتيان ما دون الفاحشة؛ كذا يقول أبو : واللَّمم أيضاً. به لَمم، إذا كان به مس من جنون: اللَّمم من قوهلم
  .مِللْته أملّه مال ومالالً وملَالً: واملَلَل من قوهلم. موضع: وملَل. عبيدة

  ن - ن- ل

  .أُمهلت وكذلك الواو

  ه -ه- ل

قال . ف عن اإلقدام؛ هلّلت عن الشيء وهلهلت عنه، إذا كففت عن اإلقدام عليهالفَزع والكَ: اهلَلَل
  : مهلِهل

  هلهلتُ أثأر مالكاً أو ِصنِْبال  لما توقََّل في الكُراع هجينُهم

  .وذا البيت مسي مهلِهل مهلِهالً. اسم رجل: ِصنِبل

  ي - ي- ل

  .أُمهلت

  حرف الميم

  ن -ن-م

  .أُمهلت وكذلك الواو

  ه -ه-م

  .ما هلذا األمر مهه وال مهاه، أي ليس عليه طُالوة

  ي -ي-م

  .أُمهلت
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  حرف النون

  و - و-ن

  .أُمهلت وكذلك اهلاء والياء

  حرف الواو

  ه -ه- و

  .اهلُوة قد مر ذكرها

  ي - ي- و

  .أُمهلت

  حرف الهاء 

  ي - ي-ه

  .أُمهلت

  حرف الياء

  ي -ي-ي

  .أُمهلت

  .ه وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وسالمهانقضى هذا الباب واحلمد هللا حق محد

  باب ما كان عين الفعل منه أحد حروف اللين 

  .معروف: الباب

  .مسيل املاء من مفْرغ الدلو اىل احلوض؛ وبه سمي الرجل بيبة: والبيب

  .اسم: وتات. الِفرصاد، زعموا، الذي تسميه العامة التوث: التوت

  .اسم: وكذلك ثاث، زعموا

w  .اسم: خوخ. كُوة يف اجلدار تؤدي الضوَء: اخلَوخة. مثر معروف: اخلَوخ. موضع: خاخ
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  .اللُّعاب الذي خيرج من فم الصيب: والرير أيضاً. املخ الرقيق: الرار والرير

    

  .فالن من سوِس صدٍق ومن توِس صدٍق، بالتاء، إذا كان من أصِل صدٍق: معروف؛ يقال: السوس

. هو قطن البردي ال غري: ضرب من القطن؛ قال أبو عبيدة: الطّوط. فحل طاطٌ وطائط، إذا هاج

  : وأنشدوا

  من المدمقَِس أو من فاخِر الطُّوِط

  .ضرب من احليات ال يِبلُّ سليمه: والطّوط

  .نجالبقلة اليت تسمى احلَبق؛ لغة ميانية، وهو النبت املعروف بالفُوذَ: والغاغ

  .القشرة اليت فوق النواة: والفُوف أيضاً. وقد مسوا مفوفاً. ثوب مفوف: الثوب الرقيق؛ وقالوا: الفُوف

  .الرجل الطويل املضطرب الطول: القاق والقُوق

  : قال الشاعر. الِبرسام عند العرب: املُوم

  أو كان صاحب أرٍض أو به الموم  توجس ِركْزاً من سنابكها إذا

  .الزكام: الرعدة؛ واألرض أيضاً: األرض

  .احلوت: النون

  .الرجل اجلبان الضعيف: اهلُوه واهلُوهة

  .انقضى هذا الباب وصلّى اهللا على حممد وآله
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  أبواب ما لحق بالثالثي الصحيح بحرف من حروف اللين

  وما تشعب منه 

  باب الباء في المعتل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- ت-ب

. شبيه بالبقرية يلبسها الصبيان: واإلتب. ومنا يأبت أبتاً، إذا اشتد حره، فهو آبت وأِبت وأبتأِبت ي

بتا يبتو بتواً، فلم : والبتو فعل ممات، مث قالوا. والوبت؛ وبت يِبت وبتاً، إذا ثبت باملكان فلم يزل عنه
مصدر تاب يتوب توباً؛ : والتوب. ذا أقام باملكان، وليس بالثَّبتبتأ يبتأ بتوءاً، إ: يهمزوا؛ ومهز قوم فقالوا

معروف، واجلمع بيوت وأبيات؛ : والبيت. ورجل تائب وتواب. وميكن أن يكون التوب مجع توبة
 وبيت القوم الكالم. معروفة: وأبيات الشعر وبيوته. وتصغري أبيات أُبيات. وبيوتات العرب، الواحد بيت

بيويتّ، وإن كانت العامة قد : وماء بيوت، إذا بات ليلةً، وال يقال. تبييتاً، إذا زوروه وأصلحوه بليل
املوضع الذي يبات : واملَبات واملَبيت. وبيت القوم تبييتاً، وبياتاً، إذا طرقتهم ليالً. أُولعت به، وهو خطأ

بأت فالناً بفالن، أي قتلته، فهو مهموز تراه يف موضعه إن شاء أ: فأما قوهلم. وبات فالنٌ ِبيتةً حسنة. فيه
  : قال الشاعر. اهللا

 منهم ناشئون وأشْيب ثمانين  أبأتُ به من حي ِفهِر بن مالٍك

  ي -ا-و- ث-ب

وباث . أبثَ يأِبث أبثاً، وأبثَ الرجلُ بالرجل يأِبث أبثاً، إذا سبعه عند السلطان خاصة، وبثا به يبثو بثْواً
الضبر؛ : والوثْب. موضع، ممدود مهموز: وبثاء. املكانَ يبيثه ويبوثه بوثاً وبيثاً، إذا حفر فيه وخلط ترابه

. معروف: والثَّوب امللبوس. القعود؛ ويسمون السرير ِوثاباً: والوثْب بلغة ِحمري. وثَب يِثب وثْباً ووثوباً

مصدر ثاب يثوب ثَوباً وثُؤوباً، إذا رجع من مكان اىل مكان، : الثَّوبو. بطن من العرب: وبنو ثَوب
ثواب اهللا جلّ وعز علي ما عملته من خري أو شر، : والثواب. واملوضع الذي يرجع إليه املَثابة واملَثاب

دود مهموز ورمبا ترك مهزه والثُّؤباء من التثاؤب، مم. وأثابه اهللا يثيبه إثابةً وثواباً. وهي املَثوبة واملَثْوبة
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ثُئب الرجل فهو مثؤوب، إذا أصابه : وأصل التثاؤب من قوهلم". أعدى من الثُّؤباء: "ومن أمثاهلم. ومده
  .كسل وتوصيم

  ي - ا-و- ج-ب

احلوض الذي يجىب فيه املاء، أي يجمع؛ واملاء الذي : واجلَبا. جبى اخلَراج يجبيه وجيباه جبياً وِجبايةً
د بيت األخطل. اِجلبا: جمع فيهيوينش :  

  حتى وردن ِجبا الكُالب ِنهاال  السفّاح ظَمأ خيلَه وأخوهما

. بفتح اجليم من جبا وكسرها، فمن روى بالفتح يريد احلوض، ومن روى بالكسر فإنه يريد املاء بعينه

  : قال الشاعر. وض العظيماحل: واجلباية. ما حول البئر؛ لغة متيمية، ويجمع أجباء: واجلَبا

  كالماء من غائلة الجابيه  يجري لها عاند بطعنة

    

: واجلَبأة. ، يريد مجع جابية، واهللا أعلم"وِجفاٍن كاجلَوايب: "وقُرئ. الغيب الذي خيرج منه املاء: الغائلة

 واجناب الشيُء ينجاب اجنياباً، .وتبوج الربق تبوجاً، إذا تتابع ملعانه. الكَمأة، والواحدة جبء كما ترى
جواب ما : واجلَواب. الترس، وقد مر يف الثالثي: واجلَوب. دليلها: وجواب الفالة. إذا انشق وانكشف

، غري "أساَء سمعاً فأساَء جابةً: "ومثل من أمثاهلم. كُلِّمت به؛ جاوبته جماوبةً وجواباً، وأجبته إجابةً وجابةً
  : لشاعرقال ا. مهموز

  وألِْبن فراشي إن كَِبرتُ ومطْمعي  فقُْل جابتي لبيك واسَْ يمامتي

. املَغرة، يهمز وال يهمز أيضاً: واجلأْب. واجلأْب من محري الوحش يهمز وال يهمز، وهو الصلب الشديد

  : بيدقال أبو ز. هل من جائبِة خبٍر، أي من خرب جيوب األرض، أي يقطعها: ويقولون

  وأتتكم جوائب األنباِء

: واجلَوبة. وجيب القميص مشتق من جبت الشيَء أجوبه. حديدة جياب ا، أي يخصف ا: واِملجوب

. قطعة من األرض يف الفضاء سهلة بني أرِضني ِغالظ، واجلمع جوب: واجلَوبة أيضاً. الفجوة بني البيوت

ا ج مت السماُء حىت ماب، أي ما فيها مواضع منكشفةوتغيكَر، . ونق موانباجت بائجة، أي انفتق فَت
  : قال الشماخ. الدواهي: والبوائج. واجلمع البوائج

 في أكمامها لم تُفَتَِّق بوائج  قَضيتَ أموراً ثم غادرتَ بعدها
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من : "ويف احلديث. أيضاًوجبأْت على القوم، مهموز، إذا أشرفت عليهم وهم ال يعلمون؛ ويقال أجبأت 
  .، وفسروه اشتراء الثمر والزرع قبل اإلدراك"أجبى فقد أرىب

  ي - ا-و- ح-ب

وكل داٍن حاب، وبيه سمي . حبا الصيب حيبو حبواً، إذا مشى على أربع أو زحف على استه ورفع صدره
أحبوه ِحباًء، إذا أعطيته ووصلته، وهي وحبوت الرجلَ . حِبي السحاب لدنوه من األفق وانتصابه يف القُطْر

. الذين يدنيهم ويحبوهم مبودته وخيتصهم، يقال إن واحدهم ِحباً أو حباً: وأحباء امللك. احلُبوة أيضاً

واحتىب الرجلُ حيتيب احتباًء، إذا مجع ظهره ورجليه بثوب، وهي اِحلبوة بكسر احلاء، وقال حبوة بالضم، 
وقال بعضهم يف كالمه كأنه . البعري، مث كثر ذلك حىت صار حوب زجراً للبعري: وبواحلَ. والكسر أعلى
قوم من بكر بن : حوب حوب إنه يوم دعٍق وشوب ال لَعاً لبين الصوب؛ وبنو الصوب: خياطب بعريه

اىل احلوأَب ماء معروف، وهو الذي جاء فيه اخلرب، وهو قريب من البصرة، منسوب : واحلَوأَب. وائل
  : قال الراجز. دلو عظيمة، وهو مذكر يف اللفظ: واحلَوأب. بنت كَلْب بن وبرة

  بئس مقام العزِب المربوِع

  حوَأبةٌ تُنِْقض بالضلوِع

. اإلمث؛ كذا فسره أبو عبيدة، واهللا أعلم: واحلُوب. فأنث على معىن الدلو؛ واملربوع من حمى الربع

من كذا وكذا، إذا تأثّمت منهوحتو ويف دعاء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم. بت" : وبيت وارحمل تتقب
: واحلَوباء. وبات فالن حبيبِة سوٍء، إذا بات حباِل سوٍء، وقد قالوا حوبة سوٍء. ، وهو من التحوب"حوبيت

  : قال طفيل. ءترجيع احلنني والبكا: والتحوب أيضاً. النفْس

  من الغيظ في أكبادنا والتحوِب  كما ذُقنا غداة محجٍر فذوقوا

ابنك ابن بوِحك يشرب : "ومثل من أمثاهلم. النفْس: والبوح. ساحتها، واجلمع بوح وسوح: وباحة الدار
وأودعت . إذا أظهرتهوبحت بكذا وكذا أبوح بوحاً، ". من صبوِحك، ابنك ابن أيِرك ليس بابن غِريك

رجل من مهرة بن حيدان تنسب إليه اإلبل : وبيحان. وبيحت بفالن، إذا أشعرته ِسراً. فالناً سراً فباح به
  .عريب معروف: وهذا الضرب من احليتان الذي يسمى الِبياح. البيحانية

  ي - ا-و- خ-ب
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وباخت تبوخ بوخاً وبوخاناً، إذا ". كُلّما خبت ِزنادهم سعرياً: "رتيلويف الت. خبِت النار ختبو خبواً وخبواً
الفتاة اليت : واخلَبأة، بالفتح والتسكني. وخبأت الشيء أخبؤه خبأً، والشيء املخبوء خبٌء يا هذا. طَفئت

. ؛ وختبأت ِخباًء، إذا اتخذتهواِخلباء اشتقاقه من خبأْت الشيَء خبأً. تخبأ وجهها تارةً وتبديه أخرى

وخاب . اسم املخبوء: وخِبية. اسم امرأة: وخِبية. واختبأت لك خبيئاً، إذا عميت له شيئاً مث سألته عنه
ورجل فالن باخلَيبة، أي بغري النجح، واخلَيبة . الرجلُ خييب خيبةً، إذا طلب فلم ينجح، وخيبه اهللا ختييباً

وبعض الناس جيعل التوبيخ يف غري موضعه فيجعل التوبيخ التقرير بالشيء . وبخت الرجلَ توبيخاًو. االسم
  .وإمنا التوبيخ التقريع بالذنب

  ي -ا-و- د-ب

وتأبد املرتلُ، إذا أقفر وأتى عليه . ال أفعل ذلك أبد األبيد: وقالوا. الدهر، ويجمع آباداً وأُبوداً: األبد
وذكر أبو حامت أن األصمعي . الوحوش، سميت بذلك لطول أعمارها وبقائها على األبد: دواألواب. األبد
تأبد املرتلَ، أي رعته : وقوهلم. مل ميت وحشي قَطُّ حتف أنفه إمنا ميوت بآفة، وكذلك احلية زعموا: قال

قال الشاعر. موضع، زعموا: وأَبيدة. األوابد :  

  وإن تَجاور فيها الماء والشَّجر  هاَأبيدةُ من أرضي فأسكُنَ فما

دهر دهري : أبد أبيد، كما قالوا: ويقال. موضع: ومأِْبد. وجاء فالن بآبدة، إذا جاء بداهية تبقى على األبد
ال أفعل ذاك بيد أين كذا وكذا، : ويقولون. وباد الشيُء يبيد بيوداً، إذا نِفد، وأباده الدهر إبادة. وداِهر

أنا أفصح العرب بيد أين من قُريش واسترضعت يف : "ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم. أي ألين
  : وقال الراجز". بين سعد بن بكر

  عمداً فعلتُ ذاك بيد أنّي

  إخال إن هلَكْتُ لم تُِرنّي

موضع معروف، وهو : والبيداء. نسوبة اىل الِبيداألتان الوحشية، م: والبيدانة. القَفْر، واجلمع ِبيد: والبيداء
معروف، : والدبا. ودأَب الرجلُ يدأب دؤوباً؛ وما زال ذاك دأْيب. يف احلديث؛ والصحاري كلها بيد

: ودبا. وأدبى الرمثُ، إذا أورق، يديب إدباًء. وأرض مدبية ومدبوة، إذا أكل الدبا نبتها. الواحدة دباة

وبدا الشيُء يبدو . الشدة وِغلَظ العيش؛ وِبد عيشه يوبد وبداً: والوبد. موضع فيه سوق من أسواق العرب
  : قال الشاعر. بدواً وبدواً إذا ظهر
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 فاليوم حين بدون للنُّظّاِر  قد كُن يخْبْأن الوجوه تَستُّراً

وأنشد . بادئ عائد: واهللا املُبدئ املُعيد، وقد قالوا. إبداًء، وبدأته أيضاًوأبدأت الشيَء، إذا أنشأته، أُبدئه 
  : أبو عبيدة

  وأطعنُهم بادئاً عائدا

وأنشد أبو عبيدة لعبد اهللا بن . وبديت بالشيء وبِديت به، إذا قدمته، بالفتح والكسر، وهي لغة األنصار
  : رواحة

  باسم اإلله وبه بِدينا

ه شَِقيناولو عنا غيردب  

  فحبذا رباً وحب ِدينا

النصيب، مهموز، : والبدء. البئر املبتدعة أولَ ما تحفر، بال مهز: والبِدي. وبدا الرجلُ يبد، إذا نزل البادية
لنا منه وبدت لنا بواٍد من فالن، أي ظهرت . األنصباء اليت تقسم للميِسر: وأبداء اجلَزور. واجلمع أبداء

  .موضع: والبِدية. ظواِهر

  ي -ا-و- ذ-ب

. مصدر ذاب الشيُء يذوب ذَوباً وذَوباناً: والذَّوب. البذاء، ممدود، رجل بِذي بين البذاء، وهو الشرير

وتذأّبت الريح تذَؤباً، إذا . الذي يذاب فيه السمن وحنوه: واِملذْوب. اسم: وذُؤاب. العسل: والذَّوب
والذؤابة من هذا اشتقاقها ألا تنوس وتتحرك، وأصل مجعها ذوائب، مثل ذَعائب، فثقل عليهم . حتركت

. معروف، مهموز وغري مهموز، واجلمع أذْؤب وِذئاب وذُؤبان: والذئب. فقلبوا إحدى اهلمزتني واواً

وذُئب . داء يصيب اخليل واحلمري: ةوالذِّئب. وأخذ فالناً األذْيب من فالن، إذا أخذته الرعدة والفزع منه
بطن من العرب من األزد منهم : وبنو الذئب. الرجل فهو مذؤوب، إذا فزع من الذئب فذهب عقلُه

  : قال األعشى. سطيح الكاهن من األزد

  حقّاً كما صدقَ الذئبي إذا سجعا  نظرتْ ذاتَ أجفاٍن كنَظرتها ما

  ي - ا- و-ر-ب

    

wخري املال ِسكّة : "ويف احلديث. ِبره أبراً، إذا لقّحته، فأنا آبر والنخل مأبور، واالسم اإلبارأبرت النخلَ آ
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معروفة، وصانعها : واإلبرة اليت خياط ا. وأبرته العقرب تأِبره، إذا ضربته بإبرا". مأبورة ومهرة مأمورة
العلُو من األرض : والربوة والرابية. بين فالن، أي طول وعلُوالعلُو؛ يقال لبين فلن رباٌء على : والرباء. أبار

. موضع: والربو. وربا السويق وحنوه يربو ربواً، إذا صببت عليه املاء فانتفخ. كاألكَمة، وكذلك الربو

. م، وهذا مهموزوربأت القوم ربأً، إذا كنت ربيئة هل. معروف: والربو، من تردد النفَس يف اجلوف

معروف، وهي دويبة أصغر : والوبر. معروف: والربو من تردد النفَس يف اجلوف. موضع مرتفع: والربو
موضع، مبين على الكسر، غلبت عليه : ووباِر. من السنور طَحالء اللون صغرية الذَّنب، واجلمع ِوبار

اِجلن .ربأة: وبنات أوأي أحد، وال يقال ذلك إال يف يف النفي: ويقال. ضرب من الكَم ،ما يف الدار وابر .

وباريت . وبارأت الكَِري مبارأةً. وبِرئت من الدين براءةً. وبرأت من املرض أبرأ برأً، وبِرئت برأً أيضاً
 واهللا تبارك وتعاىل يربأ .وأصبح فالنٌ بارئاً، يهمز وال يهمز. الرجلَ، إذا فعلت مثل فعله، غري مهموز

. الناموس، ناموس الصائد: والبرأة. ومجل ذو براية، إذا كان قوياً على السفَر. اخلَلْق، وهو البارئ املصور

  : قال األعشى

  به برٌأ مثُل الفسيل المكمِم

 اهلمز، وكذلك الذُّرية وأمجعت العرب على أن الربية ال تهمز وأصلها من. ما بريته منه: وبراية كل شيء
حلقة من صفر أو حديد تجعل يف حتار أنف : والبرة، غري مهموز. واخلابية ال تهمزان وأصلهما اهلمز

وبرت الناقةَ على الفحل أبورها بوراً، إذا عرضتها عليه لتنظر أالقح . البعري؛ أبريت البعري إبراًء فهو مبرى
وبار الشيُء يبور، إذا ردؤ وهلَك، فهو . برت ما عندك، أي بلوته: ك حىت قالواهي أم ال، مث كثر ذل

  : قال عبد اهللا بن الزبعرى. فاسد: ورجل بور. اهلالك: بائر؛ والبوار

 ما فَتَقْتُ إذ أنا بور راِتقٌ  يا رسوَل المليك إن لساني

العضو بكماله، : واإلرب.  مهموز، واجلمع أبؤر وآبار، وقالوا ِبئاروالبئر. وابتأرت خرياً، إذا فعلته مستوراً
وأربت القدةَ تأريباً، . احلاجة، واجلمع إرب وآراب، وهي املأربة، وتجمع مآرب: واإلربة. واجلمع آراب

. موضعجبل معروف أو : وإراب. وتأرب الرجلُ يف األمر، إذا تشدد فيه، تأرباً. إذا أحكمت عقْدها

ال أرب يل يف : ويقال. العقل، وقالوا اإلرب: واألرب. بالد األزد اليت أخرجهم منها سيل العِرم: ومأِرب
ويقولون . ورأَبت الشيَء، إذا أصلحته، أرأبه رأْباً. عاقل: ورجل أريب. كذا وكذا، أي ال حاجة يل فيه

. بين الرؤوب: ولنب رائب. وِرئاب اسم يف هذا اشتقاقه. نااللهم ارأَب ثَآنا، أي أصِلح فساد: يف الدعاء

قال ِبشر بن أيب خازم . وقوم روبى، مجع، الواحد روبانُ، وهم الذين قد ختثّروا من شبع أو نعاس
  : األسدي
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  فألفاهم القوم روبى ِنياما  تميم تميم بن مر فأما

: قال األصمعي: أخربنا أبو حامت قال. امض على اللنب احلليب حىت يروبما صببته من اللنب احل: والروبة

كنت يف حلقة أيب عمرو بن العالء فجاء شبيل بن عزرةَ الضبعي فتزحزح له أبو عمرو : أخربين يونس قال
.  ما هو؟أال تعجبون من رؤيبتكم هذا، سألته عن اشتقاق امسه فلم يدِر: وألقى له ِلبد بغلته فجلس فقال

لعلك تظن أنّ معد بن عدنان : فما متالكت إذ ذَكَر رؤبةَ أن قمت فجلست بني يديه فقلت: فقال يونس
مث فسره لنا يونس : كان أفصح من رؤبة، فأنا غالم رؤبة، ما الروبة والروبة والروبة والروبة والرؤبة؟ قال

أِعرين روبة : ِجمام الفحل؛ يقال: وبة أهلي، أي حباجتهم؛ والروبةقمت بر: احلاجة؛ يقال: الروبة: فقال
اللنب احلامض يصب علي احلليب حىت يروب؛ : القطعة من الليل؛ والروبة: فحلك، أي ِجمامه؛ والروبة

. يب زيدورابين األمر وأرابين، لغتان، عن أ. القطعة من اخلشب يرقع ا العس أو القَدح: والرؤبة، مهموز

    : قال خالد بن زهري اهلُذيل. بل رابين إذا استبنت منه الريبة، وأرابين إذا ظننت به ذاك: وقال قوم

  يمس ِعطفي ويشَم ثوبي

  كأنني أربتُه بريِب

د مست العرب وق. صرفه: وريب الدهر. وارتبت به ارتياباً. ما أتى به املُريب: والريبة. الشك: والريب
ومثل من . قد حقن فيه الرائب: وسقاء مروب. ريباً ورويبة، وهو أبو بطن منهم، ورؤبة اسم أيضاً

  : أمثاهلم

بمرو مظلوٍم ِسقاء وأهون  

  : قال الشاعر. قد شرب منه قبل إدراكه: قوله مظلوم

  موهل يخْفى على العكَِد الظّلي  وقائلٍة ظلمتُ لكم ِسقائي

أعطيته عضواً مؤرباً، أي : ويقال. أراد عكَدة اللسان، وهو أصله، وإمنا أراد اللسان فلم يستقم له الشعر
  .تاماً، مل يؤخذ من حلمه شيٌء، مثل اليد واجلنب وما يليهما

  ي - ا- و-ز-ب

  : قال الشاعر. ذا قهرته واغتصبتهوبزوت الرجلَ أبزوه بزواً، إ. الوثب: أبز يأِبز أبزاً، إذا وثب؛ واألبز

  وصاحبي من دواعي الشر مصطحب  وموالي ال يبزى حريمهما جاري

: والبزا. ، أي يحفظون، واهللا أعلم"وال هم منا يصحبون: "مصطحب يريد حمفوظ، من قوله عز وجلّ

. ى الرجلُ، إذا تكثّر مبا ليس عندهتباز: ويقال. دخول الظهر وخروج الصدر؛ رجل أبزى وامرأة بزواء w
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بأز كما ترى، مهموز، واجلمع أبؤز؛ وباٍز مثل قاٍض، واجلمع بزاة مثل قُضاة، : ويف الباز ثالث لغات
وزبيت اللحم . حفرية تحتفر ويشتوى فيها اللحم ويختبز فيها: والزبية. وباز مثل نار، واجلمع ِبيزان

  : قالت أمة من العرب. بيةطرحته يف الز: وغريه

يتُهرادي بعد ما زبج طار  

راً رميتُهجلو كان رأسي ح  

بلغ السيلُ : "ومثل من أمثاهلم. ما احتفر لألسد والذئب وغريمها من السباع، واجلمع زبى: والزبية أيضاً
  .سد يف موضع عاٍل من األرض ممتنع من اليسل، إذا بلغ الغايةَ؛ واألصل يف ذلك أن الزبية تحفر لأل"الزبى

  ي -ا- و-س-ب

  : قال الراجز. أبست الرجلَ آِبسه أبساً، إذا قهرته وذلّلته

  أسود هيجا لم تُرم بأبِس

  إن ينزلوا بالسهل بعد الشّأِس

ِبييب سياً، ومجع السبأسبيه س يبالس تيبوس .بؤها سأً وِسباًء، إذا اشتريتها، مهموزوسبأت اخلمر أسب .

  : قال زهري

مالِجياع إذا فلِنع كِر  معتروساِبُئ الخَم السفير خَب  

وسبأته النار . اِملكسحة: كسحت؛ واِملسفرة: الورق الذي يتساقط من الشجر بالريح؛ وسفرت: السفري
أبو حي من العرب عظيم، وقد : وسبأ. ته مائة سوطوسبأته، إذا ضرب. تسبأه سبأً، إذا أحرقته ولذعته

: وقد قُرئ. صرف يف الترتيل ومل يصرف، فمن صرفه جعله اسم الرجل، ومن مل يصرفه جعله اسم قبيلة

  : قال النابغة اجلَعدي". من سبٍأ بنبأ يقني"

  يبنون من دون سيله العِرما  من سبِأ الساكنين مْأِرب إذ

وقال . املُسناة كانت تبىن يف عرض الوادي ليحبس املاء حىت يفيض على األرض:  موضع؛ والعِرم:مأِْرب
وساب املاُء يسيب . بل واحدها عِرمة: وقال قوم من أهل اللغة. العِرم مجع ال واحد له من لفظه: أبو حامت

والسائبة اليت يف . مها فهي سائبةوكل دابة تركتها وسو. سيباً، إذا جرى على وجه األرض، فهو سائب
. هي سائبة: الترتيل؛ كان الرجل يف اجلاهلية إذا قَِدم من سفر بعيد أو جنّته دابةٌ من شقّة أو حرب قال

بل كان يرتع من ظهرها فَقارة أو عظماً فتعرف بذلك فكانت ال تحأل عن ماء : وقال بعض أهل اللغة
أتركب : رجل من العرب فلم جيد دابة يركبها فركب سائبة فقيل لهوأُغري على . وال كأل وال تركب w
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والوسب، . البلح، الواحدة سيابة: والسياب. يركب احلرام من ال حاللَ له، فذهبت مثالً: حراماً فقال
وا خشب يطوى به أسفل البئر إذا خاف: والوسب أيضاً، لغة ميانية. كَبش موسب، وهو الكثري من الصوف

ال بأس عليك، : احلرب، مث كثر حىت قيل: والبأس. والبؤس ضد النعيم، والبأساء ضد النعماء. أن تنهال
وعذاب . ظاهر البؤس: ورجل بؤوس. شجاع؛ مأخوذ من البأس: ورجل بئيس. أي ال خوف عليك

. ضد الرطْب: واليابس. واليبس من النبت، وهو اليبيس. األرض اليابسة: واليبس. شديد: بئيس

وبسأت بالشيء وبهأت به، يف معىن أِنست . ما ظهر من عظم الوظيفة من قُدامه: واأليبسان من الفَرس
  .به

  ي -ا- و-ش-ب

    

وبعض أهل . حده: مجع شباة، وشباة كل شيء: والشبا. مثل اهلَبش؛ أبشه وهبشه، إذا مجعه: األبش
وبش ووبش، ومل : أخالطهم، واختلفوا يف الواحد فقالوا: وأوباش الناس. ب شباًاليمن يسمون الطُّحل

  : قال الراجز. العقرب الصغرية، واجلميع شبوات: والشبوة. يعرف األصمعي هلا واحداً

ةُ تزبئروتْ شَبكَرقد ب  

ماً وتقمِطرتَها لحتكسو اس  

ال يقال بوش إال أن يكونوا : قال يونس. اجلمع الكثري: والبوش. بوة أيضاًش: ويقال للجارية اجلريئة اخلبيثة
: والشيب. موضع أيضاً: وبيش. موضع: وِبيشة. من قبائل شتى فإذا كانوا من أب واحد مل يسموا بوشاً

. راِن يف رأسهالسي: وِشيبا السوط. معروف؛ شاب يشيب شيباً فهو أشيب، وقالوا شائب يف الشعر

شهرا ِقماح، ومها أشد الشتاء برداً، ومها اللذان : وشيبان وِملْحان. اسم اشتقاقه من الشيب: وشيبان
كانون وكانون، وإمنا مها عند طلوع اهلَرارين قلب العقرب : يقول من ال يعمل على قوله من العامة

  : قال األخطل. لى األرضوالنسر الواقع، وإمنا سميا بذلك لبياض الصقيع ع

لْحتون كأنّما ألبستَها مِجالال  الم النّضيح ِبسبالماء إذ ي  

قال . وباتت فالنة بليلة شيباء، إذا غلبها زوجها؛ وبليلة حرة، إذا غلبت زوجها. جبل معروف: وِشيب
  : الشاعر

سٍة شُمركلِّ ليلِة ح الفاحش الِم  موانع ظَن خِْلفْنغْياِري  
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وأشبت الرجلَ آِشبه وشباً، إذا اتهمته بشيء . وشبت الشيَء بالشيء أشوبه شوباً فهو مشوب، إذا خلطته
  : وأنشد للهذيل، هو أبو ذؤيب. أو قرفته به

  ولو عِلموا لم يأِشبوني بطائِل  فيها الذين يلونَها ويأِشبني

وفالن يف ِعيٍص أِشٍب، إذا كان يف عز . ف الشجر كثري الشوك والدغَلملت: وغَيلٌ أِشب. أي مل يظنوه يب
  : قال أبو كبري اهلُذيل. أخالطهم، واجلمع أُشابات وأشائب: وأُشابة الناس. وامتناع

راءججمع ُأشابٍة س ِل  نفسي غيرزلِْك المفارش عشٍُد وال هح  

  .وأوباش الناس مثل أوباشهم سواء

  ي -ا-و- ص-ب

صبأ ناب البعري، إذا طلع، وصبأ ناب البعري : وصبأ صبوءاً، إذا طلع، من قوهلم. صبا يصبو صبواً من الصبا
الريح املعروفة؛ صبِت الريح تصبو كما ترى، وأصلها من الواو، وكذلك : والصبا. يصبأ، يهمز وال يهمز

: وصبيا الذّقن. معروف: والصيب. با فقلت صبوانوإن شئت ثنيت الص. الصبا أصله من الواو، صبا يصبو

يبتمعني فيه، الواحد صن اييقال الراجز. طرفا اللَّح :  

  مستحِمالً أكفالضها الصِبيا

  : قال الراعي. رقة اهلوى، وصبا فالنٌ صبوةً من الصبابة: رقّة احلب، والصبابة: والصبوة

 باألنْعميِن حدوج وزايلَه  و لَجوجصبا صبوةً بل لَج وه

وصبوت اىل الشيء أصبو، إذا ِملت إليه، فأما الصابئ . وصِبي بين الصباء ممدود، مثل فيت بين الفَتاء
. اخلارج من شيء اىل شيء فمهموز، ومنه الصابئون ألم خرجوا من اليهودية والنصرانية وخالفومها

صحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم الصباة يف صدر اإلسالم، ومنه حديث عمر وكانت قريش تسمي أ
أال إن ابن اخلطّاب : بن اخلطّاب رضي اهللا عنه أنه ملّا أسلم دخل املسجد وقريش يف أنديتهم فقال رجل

وقال . أحرقهشجر مر له كاللَّنب رمبا أصاب اجللد ف: والصاب. ما صبوت ولكني أسلمت: قد صبا فقال
  : ابن خذّاق

ِقروم إنما ماؤِك صاب  

  : قال الشاعر. خالصهم: وصيابة القوم. واحد الصئبان، مهموز، وهو بيض القمل: والصؤاب

  مثاكيُل من صيابة النُّوِب نُوح  بالفراق كأنّها ومستشِحجاتٌ
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صبابات :  باقي كل شيء، وكثر ذلك حىت قالوا:والصبابة. جنس من الطري، وإمنا عىن البوم: النوب
  : قال لبيد. الكَرى، أي باقي النوم يف العني

  عاطِف النُّمرِق صدِق المبتذَْل  من صبابات الكَرى ومجوٍد

  ي -ا-و- ض-ب

  : قال الراجز. وبه سمي الرجل ضابئاً. ضبأ الرجلُ باألرض، إذا لصق يضبأ ا ضبأً وضبوءاً

  بٌئ ِذمر لها في المرصِدوضا

 الثوب خَفي المقْعِد مرعبُل

    

وبعض أهل اليمن يسمون خبزة . وضبته النار تضبيه ضبياً، إذا لفحته. الداهية، وهو يصف صائداً: الذِّمر
  .املَلّة ِمضباة من هذا

  ي -ا- و-ط-ب

ولك شيء تقلّده يف موضع . لَّده ألنه يصري حتت إبطهوتأبط سيفَه، إذا تق. معروف، واجلمع آباط: اإلبط
  : قال املتنخل اهلذيل. السيف فقد تأبطه

  وأبيض صارم ذَكر إباطي  شربتُ بجمه وصدرتُ عنه

وتباطأ يف ِمشيته تباطؤاً، إذا تثاقل فيها؛ وفرس . وأبطأ يبطئ إبطاًء، واالسم البطء. وبه سمي تأبط شراً
  .يل ِبطاءبطيء من خ

  ي -ا- و-ظ-ب

فأما الظاب فنبيب التيس، وقد مر يف . السِلف؛ هذا ظأْيب وظأْمي، أي سِلفي: والظَّأْب والظّأْم، مهموزان
  : قال الشاعر. الثنائي

الغريم ِخبكما ص له ظْأب  

. ا يقول األصمعيحلمه خظا بظا، إذا كان منتفج اللحم كثريه، وال يفرد بظا كأنه إتباع؛ هكذ: ويقال

  : قال الراجز

  خاظي البضيِع لحمه خَظا بظا
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  يمشي على قوائٍم له زكا

خظا يخظَى : خظَى يخظي، وقال قوم: خظا خيظو، وقال آخرون: واختلفوا يف تصريف خظا فقال قوم
  .خظْواً

  ي - ا-و-ع-ب

  : قال أبو زبيد. عبأْت الطِّيب أعبؤه عبأً، إذا أصلحته

  عبيراً بات يعبؤه عروس  كأن بنَحره وبمنِْكبيه

  : قال الشاعر. عبأْت الشيَء من غري الطِّيب، إذا خلطته: ورمبا قالوا

  بكَرِت على عبِء المنيئة والنَّفِْس  باكرتْ عبء العبير بكفِّها إذا

جاءت : قال األصمعي. كف من الدباغ: فْسمنأت الشيء، والن: الدباغ يدبغ به األدمي؛ تقول: املنيئة
أعطوين نفْساً أو نفْسني فإين أِفدة، أي : تقول لكم مواليت: جارية من العرب اىل قوم منهم فقالت

: قال أبو بكر. عبيت اجليش أيضاً تعبيةً: عبأت اجليش تعبئةً، وكذلك املَتاع؛ وقالوا: ويقال. مستعجلة

وما عبأْت به، أي ما أثقلين . الثِّقَل، واجلمع أعباء: والِعبء. صح وأعلى وأكثر من عبأتهعبيت اجليش أف
، أي إال أن "قُل ما يعبأ بكم ربي لوال دعاؤكم: "وقال قوم من أهل التفسري يف قوله جل وعز. أمره

ان ثقيالً وِخماً، يف معىن عبام ورجل عباء، إذا ك. كساء معروف، واجلمع أبية: والعباء. تدعوه فيغفر لكم
وعاء من أدم جيعل فيها الرجل متاعه، واجلمع ِعياب، وقد أتينا على تفسريه يف كتاب : والعيبة. سواء

  .االشتقاق

  ي - ا-و-غ-ب

. رتيلوبغِت املرأةُ تبغي ِبغاء فهي بِغي، إذا فجرت؛ وكذلك فُسر يف الت. بغي يبغي بغياً فهو باٍغ كما ترى

فقامت البغايا على : ويف بعض كالمهم. األمة يف بعض اللغات، واجلميع بغايا، وهم اخلدم: والبِغي أيضاً
  : رؤوسهم، وهو معىن قول األعشى

 والشَّرعبي ذا األذياِل ريِج  والبغايا يركُضن أكسيةَ اإلض

  : ل القالخقا. مصدر بغيت الشيَء أبغيه بفغاءص، إذا طلبته: والبغاد

  أنا القُالخُ في بغائي ِمقْسما

w  أقسمتُ ال أسأم حتى يسأما
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غالمه، وقد كان فر : القُالخ ِمن قَلَخ البعري يقلَخ قَلْخاً، إذا أخرج رغاءه كأنه ينتزعه من جوفه؛ ِمقسم
  : قال طفيل. وزعم بعض أهل اللغة أن البغايا الربايا. منه

  الى عرض جيٍش غير أن لم يكتَِّب  وتباشرتْبغاياهم بنا  فألْوتْ

مجع : والغاب. وتبيغ به الدم تبيغاً، إذا هاج. طَِلبته: وِبغية الرجل. مل يكتب، أي مل يصير كتائب: قوله
 وكلّ ما غيبك فهو غَيب. معروف: والغيب. غابة، وهي اَألجمة، وإمنا سميت الرماح غاباً تشبيهاً بذلك

وغاب اإلنسان . وغاب القمر وغريه غُيوباً". يف غَيابة اجلُب: "ومنه قوله جلّ وعز. وغَيابة، واجلمع غُيوب
الدفعة : والغيبة. ورجل غيب بين الغباوة، إذا كان ِغراً جاهالً. وغيبت الشيَء تغييباً، إذا سترته. غَيبة ومِغيباً

  : مةقال ذو الر. الشديدة من املطر

  مرابض الِعين حتى يأرج الخشَب  استهلّت عليه غَيبةٌ أِرجت إذا

وغبى الرجلُ . شبيه بالغبرة تكون يف آفاق السماء: والغباء. حىت تشم من اخلشب رائحةً طيبة: معناه
غْب من قوم أوغاب ورجل و. شعره، إذا قصر منه، يغيبه تغبيةً؛ لغة بعد القيس وقد تكلّم ا غريهم

  .وِوغاب، إذا كان ضعيفاً

  ي -ا-و- ف-ب

  .أُمهلت

    

  ي - ا-و- ق-ب

  : قال الراجز. أبق الغالم يأِبق أبقاً وأبقاً، وأِبق يأبق أبقاً، إذا هرب، واالسم اإلباق، فهو آِبق

  أمِسك بنيك عمرو إني آِبقُ

  برقٌ على أرض السعالي آِلقُ

  : قال زهري. نبالِق: واألبق

  قد ُأحكمت حكَماِت الِقد واألبقا  الخيَل منكوساً دوابرها القائِد

: وقُباء. والقَباء ممدود، وأصله من القَبو، وهو أن جتمع الشيء بيدك؛ قَبوت الشيَء أقبوه قَبواً، إذا مجعته

، أي بيضة "تربأت قابيةٌ من قُوب ":ويقال يف مثَل. موضعان، موضع باملدينة، وموضع بني مكة والبصرة
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والقُوباء ممدود، وهو . من فَرخ؛ يقال ذلك للرجل إذا فارق صاحبه، وأصل ذلك الفَرخ والبيضة إذا افترقا
  : قال الشاعر. من التقوب، وهو احنالل الشعر عن اجللد

هالجراثيم حاِطب ب أثباجوقَو  

  : قال الراجز. وباءأي اقتلعها من أصلها، ومنه اشتقاق القُ

باً لهذه الفَليقَهجيا ع  

يقَهالر باءالقُو نهل تَغِْلب  

. وبيين وبينه قاب قوٍس أو قاب رمٍح أو ِقيد رمٍح أو قَدر رمح. وقوبت الشيَء، إذا انتزعته من أصله

 ضخرة جيتمع فيه ماُء السماء، نقْر يف: والوقْب. وقْب العني، وهو غارها ما حتت اِحلجاج: والوقْب
والبقاء ممدود والبقْيا . عار نسبوا به اىل أمهم: وبنو اِمليقاب. سب تسب به املرأة: واِمليقاب. واجلمع ِوقاب

وقَئبت من املاء أقأَب . وقد مست العرب بقية. ال بقْيا لك علينا، أي ال عليك إبقاء: والبقْوى من قوهلم
  .ورجل ِمقْأب وقَؤوب، إذا أكثر من شرب املاء. أنا مقؤوب، إذا أكثرته منهقَأْباً ف

  ي - ا-و-ك-ب

. والِكبا مقصور، وهو الكُساحة؛ كَبوت البيت أكبوه كَبواً، إذا كسحته. كبا يكبو كَبواً، إذا كبا لوجهه

  : قال الشاعر. والِكباء ممدود، وهو البخور

  تَّراتُخَص العبير والِكباء المق

  .وكبا الزند يكبو، إذا مل يوِر ناراً. كَبوت ما يف اجلراب والوعاء أكبوه كَبواً، إذا قلبته: ويقال

لونه ه، إذا كَِمدوكبا وجه.  

  .وكبا لونُ الصبح والشمس، إذا أظلم

ومن قصره أخرجه وبكى يبكي بكاُء؛ والبكاء يمد ويقصر، فمن مده أخرجه خمرج الرغاء والضغاء، 
بل مها لغتان صحيحتان، وأنشدوا بيت : ومقال قوم من أهل اللغة. مخرج اآلفة والضىن وما أشبهه

  : حسان وافر

  وما يغني البكاء وال العويُل  عيني وحقَّ لها بكاها بكت

.  بيت واحدال جيمع عريب لفظتني إحدامها ليست من لغته يف: وكان بعض من يوثق به يدفع هذا ويقول

  .وقد جاء هذا يف الشعر الفصيح كثرياً: قال أبو بكر

w  .وقد بكُؤت تبكُؤ وبكَأت تبكَأ أيضاً. وناقة بكيئة، إذا قل لبنها، واجلمع بكاء، مهموز ممدود
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   ي - أ -  و -  ل - ب 

  .أبلَّ املريض يبلَ إبالالً م مرضه

  .أعيا فساداً وخبثاً: وأَبلَ الرجلُ

  : وقال أبو ذؤيب كامل. باردة: وريح بليل

  قطُر وراحتُه بليُل زعزع  باألرطَى إذا ما شَفَّه ويلوذ

  : قالت ليلى األخيلية وافر. وال تبلُ فالناً عندي بالَةٌ والتبلُّه بالِل معدول

 بعدها عندي بالِل تَبلُّك  فال واهللا ياابن أبي عقيٍل

اركبوا ِحباالً واضربوا أمياالً جتدوا : بن خويلد يف سجعه وقد عطش أصحابهوقال طُليحة . املاء: والبالل
  .اسم فرسه: ِبالالً، فوجدوا املاء مكان ذلك مما فُتنوا به، جبل

  : قال طرفة طويل. احلُزمة من أبل احلطب: واألبيل واألبيلة واإلبالة والوبيلة واإليبالة

  عقيلةُ شيٍخ كالوبيل يلَنْدِد

  :  آخر يف اإلبالة رجزوقال

 كلَّ يوم من ذُؤاله لي

  ِضغْثٌ يزيد على إبالَةْ

  : قال األعشى طويل. القَس القائم يف الدير الذي يضرب الناقوس: واَألبيل

  وما صك ناقوس النصارى أبيلُها

  .غري مريء: وطعام أبيل

  .ته، أي ثقله وخامتهأَبلَ: كل مال زكَي عنه ذهبت أبلَته، وقالوا: ويف احلديث

دمِبل، أي ال يثبت على اإلبل قال . حسن القيام على اإلبل: ورجل أِبل وآِبل، يقصر ويورجل ال يأت
أتركب وأبوك ميشي، : رأيت عمانياً راكباً وأبوه ميشي فقلت له: قال أبو عمرو بن العالء: األصمعي

  .إنه ال يأتبل، أي ال يثبت على اإلبل: فقال

  .ثقيل: وبيلوعذاب 

  .وإبل مؤبلة، أي جمموعة

    

  .وأَبلَ الوحشي يأبل وأَبلَ يأبل أَبالَ، إذا اجتزا بالرطب عن املاء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1207   

  .احلرة واجلمع لوب: واللُّوبة والالَبة

  : قال املخبل طويل. والب على املاء يلوب لَوباً، ولَوباناً، إذا حام عليه ليشرب

والمالب فارسي معرب، وقد تكلّمت به العرب، ضرب من الطِّيب. الملوي، يوصف بذلك الدروع: ان كأنهمقوارب أحواِض الكُالِب تَلوب والحديد الملوب
 

. أت القوم، إذا أطعمتهم اللِّبأوألب. وألبأِت الشاةُ، إذا أنزلت اللِّبأ. معروف، مهموز مقصور: واللِّبأ

حي من العرب، غري مهموز، زعموا، ونسبوا إليه لَبوي، : واللَّبو. األنثى من األسد، تجمع لَبؤات: واللَّبؤة
  .وزعم قوم أنه مهموز ونسبوا إليه لَبئي، مهموز، وليس مبأخوذ به

  ي -ا- و-م-ب

  .أُمهلت

  ي - ا-و-ن-ب

 ِبنباملكان ي نأبِبنإبناناً، إذا أقام به فهو م.  

  : قال الشاعر. واَألبن واحدا أُبنة، وهي عقَد يف القناة واخلشبة

ى لها سالجمكالنحل َأنْح  نراٍء قليَل اُألبس قضيب  

  .شجر تتخذ منه الِقِسي: السراء

قال . أبان األسود وأبان األبيض: انمها أبان: جبل معروف، يقال: وأبان. وهذا إبان كذا وكذا، أي زمانه
  : الشاعر

  ضرج ما أنفُ خاطٍب بدِم  بأبانَين جاء يخطُبها لو

  .عمود من عمد اِخلباء: والبوان. شجر معروف يسميه أهل اليمن الشوع: والبان

  : قال الشاعر. ارتفاع يف األرض يف ِغلَظ: والِبني

  َأنَّى تسديِت وهناً ذلك الِبينا

  .موضع: وبينونة. وبان الشيُء عن الشيء، إذا افترق، وبان الشيُء واستبان. موضع معروف بعينه: وِبني

ونبا الشيُء عن الشيء ينبو نبواً ونبواً، . وأنبأت عن الشيء أُنىبء إنباًء، إذا أخربت عنه، واالسم النبأ
  .نبواً، إذا زايلتهونبوت عن كذا وكذا أنبو نبوةً ونبواً و

وقد مست العرب نابئاً، مهموز وغري . وبني فالن وفالن نبوة، أي ِغلْظَة. ونبا السهم عن اهلدف نبواً
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واشتقاق النيب من النبو، وهو العلُو واالرتفاع، ومن مهز اشتقّه من النبأ، وليس باملأخوذ به، وقد . مهموز
  : جاء يف الشعر الفصيح

  بالحقّ كُلُّ هدى السبيل هداكا   خاتم النُّباِء إنّك مرسٌليا

يبر. موضع بعينه مرتفع: والنجقال أوس بن ح :  

 النَّبي من الكاثِب مكان  َألصبح رتْماً دقاقَ الحصى

  .وناب اإلنسان يجمع أنياباً ونيوباً. جبل بعينه: املتكسر، والكاثب: الرتم

  : قال الشاعر. املسنة، يجمع ِنيباً ونيوباً، وناقة ناب ونيوب، بفتح النون: ناب من اإلبلوال

  ال ِحقّةٌ ِهي وال نَيوب  َأخْلَفَ ما بازالً سديسها

  .وال يقال للذكر ِنيب

  .وونب فالن فالناً تأنيباً، إذا وبخه، ونبه وأنبه سواء

  ي -ا-و- و-ب

  : قال الشاعر. وإياباً، إذا رجع، وال يكون اإلياب، زعموا، إال أن يأيتَ أهلَه ليالًآب يؤوب أَوباً 

  وليس الذي يرعى النجوم بآئِب  تقاعس حتى ِخلْتُ ليس بمنْقٍَض

: واَألوبة. راجع عن ذنبه: ورجل أواب. املَرِجع: واملَآبة واملَآب. أي ال يؤوب إىل أهله كما يؤوب الراعي

أَوبةٌ وطَوبةٌ، أي أُبت إىل عيش طيب ومآٍب : وتقول العرب للرجل إذا قَِدم من سفر. وع أيضاًالرج
  .طيب

  : وأنشد. حافر وأْب، إذا كان حسن القَدر ال مصطراً وال أَرح، ومها عيبان: والوأْب من قوهلم

فيها وال اصطرار ححال ر  

يطارولم يقلِّب أرضها الب  

باره بها حلَيبوال لح  

  .األثَر: احلَبار

  .ما أنت ويب أبيك والفخر: كلمة للعرب حنو الويح، يقولون: وويب

  : قال الشاعر. وبأَى يبأَى بأْواً، وهو الِكبر

  يِقلَّ صديقُك العلَماء جيِر  تَبَأ ببيتك من معد فإن
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  . مبعىن حسب، وجري شبيه بالقسميقُلْ لصديقك، جيِر: ويروى

  : قال الشاعر. وباَء فالن بفالن، إذا قُتل به

  فتى ما قتلتم آَل عوِف بِن عامِر  تَكُِن القتلى بواء فإنّكم فإن

    : قال الشاعر. جاء القوم من كل أَوب، أي من كل جهة: ويقال

ٍب وحاضٍر تجمعتممن كل َأو  ِقر واحِدعلى واحد ال زلتم ن  

قال . حمل القَصب: واَألباء. داء يصيب الغنم إذا اشتمت أبوالَ األراوي، وعرتان أبواوان: واألبا، مقصور
  : الشاعر

  بعضاً كمعمعة األباء المحرِق  من سره ضرب يرعِبُل بعضه

  ي -ا-و- ه-ب

وفالن ال يؤبه . ِبهت له وما أِبهت به، أي مل أشعر بهوأ. أِبهت بالشيء آبه أَبهاً وأَبهاً، إذا عرفت مكانه
  .واهلَباء ممدود، وهو الغبار، وقد قالوا أهباء أيضاً فجمعوا على غري قياس. له، إذا كان خامالً

  .واهلَبوة مثل اهلَباء أيضاً

 فَعل وواحده وهو أحد ما جاء مجعه على: قال أبو بكر. اجللد قبل أن يدبغ، واجلمع أَهب: واإلهاب
  .فَعول وِفعال وفَعيل، ومثله أدمي وأدم وأفيق وأفَق وعمود وعمد وإهاب وأهب

  .وِهبت الشيَء أهابه هيبةً، والشيء مهيب، والفاعل هائب وهيوب وهياب

  .وهج النار ووهج الشمس، لغة ميانية، ال يتصرف له فعل: واهلَوب

  : قال الشاعر.  أنس به، وبه سميت بهاِنوبهأ بالشيء وبسأ به، إذا

  كَِبرتَ وال يِليطُ بك النعيم  قالت بهاِن ولم تأبقْ أال

قروى: تأبعن ذاك، وي راجعت :بجعأي ومل ت ،قأ، . تأنهبإذا كشفت ستره، والبيت م ،البيت أتوأ
هىبه فهو ميتوأ البيت أتهوب.  

  .بِهي يبهى بهاًء، إذا نبلَ: اء من قوهلموالبه

  ي - ا-و- ي-ب

  : قال الشاعر. إصالح الشيء ومجعه: التبييء

  فهو يبيي زادهم ويبكُُل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1210   

  .أي يقربه ويدنيه

، هيان بن بيان: وتقول العرب. اسم أو موضع: وبيان. أَضحكَك: حياك اّهللا وبياك، فقال قوم: فأما قوهلم
  .ملن ال يعرف

ى إباًء فهو آٍب وأَيبيان. وأىب الرجلُ يأبنيئة: ورجل أَبقال الشاعر. يأىب الد :  

 عين اَألشْوِس األبياِن وفقّأتُ  وقبلَك ما هاب الرجاُل ظُالمتي

ذناب بل هو أطراف القَصب الذي يشبه أ: وقال آخرون. واَألباء، ممدود، الواحدة أَباءة، وهي األجمة
  : قال الشاعر. الثعالب

  بعضاً كمعمعة األباء المحرِق  من سره ضرب يرعِبُل بعضه

  : قالت ليلى األخيلية. وباء مثل باع فالن بفالن بوءاً، إذا قُتل به، وأبأته أنا به إباءةً، إذا قتلته

  عامِرفتى ما قتلتم آل عوِف بِن   تَكُِن القتلى بواء فإنّكم فإن

  : وقال آخر

 وإن كنتَ قُنْعاناً لمن يطلب الدما  فبؤ بامرىء قصرتَ عن نَيل مجِدِه

وشاة أِبية وأبواء، إذا أصاا اَألبى، وهو داء يف رأسها، وذلك إذا مشّت أبوال األراوى، وعرت أبواء، وتيس 
  .آبى، وعرتان أبواوان

  .وبئت فهي وبيئة أيضاً: اا الوباء، ويقالووبئت األرض فهي موبوءة، إذا أص

  باب التاء في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- ث-ت

  .قَيل من أقيال ِحمري: ذو ثات

  ي - ا-و- ج-ت

  .وقد مست العرب تاجاً وتويجاً ومتوجاً. معروف: التاج

  ي - ا-و- ح-ت
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، إذا كان يعترض يف سريه، ورجل ِمتيح معترض يف األمور، وكذلك فرس تيحان: رجل تياح وتيحان
  : قال الراعي. كذلك

حتَلْم نعم  أفي َأثَر األظعان عينُك حك ِمتْيقلب نّا إنالتَ ه 

  .وحتأت الثوب أحتأه، إذا فتلت هدبه. وحتأت العقدةَ وأحتأتها، إذا شددا

  : قال الراجز. قُدر: وتاح يل كذا وكذا

لها ب َأىتاحو ِحنْزاب دكع  

  من اللُجيميين أرباِب القُرى

  .الغليظ اخلَلْق اتِمع: اِحلرتاب يف هذا املوضع

  ي - ا-و- خ-ت

  .واختتأ الرجلُ، إذا انقمع وذَلّ. ختأت الرجل أختأه ختأً وختوته أيضاً، إذا كففته عن األمر

  .وخات يخوت خوتاً، إذا صاح فسمعت صوته

  ي -ا-و- د-ت

  .أُمهلت

  ي -ا-و- ذ-ت

  .أُمهلت

  ي - ا- و-ر-ت

  : قال الشاعر. أتأرت الرجلَ بصري أُتئره إتاراً، إذا أحددت النظر إليه

  حتى اسمدر بطَرف العين إتاآري  بصري واآلُل يرفعهم أتْأرتُهم

  : قال الشاعر. وأترته أيضاً، بغري مهز

 كأنّني فَرٌأ متار رتُفص  إذا اجتمعوا علي وأشقذَوني

    

: واملُتار يف هذا املوضع. متار: ليست باللغة العالية، ولكن خفّف اهلمزة أراد متأَراً فقال: قال األصمعي
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  .الذي قد طرده الرماة كأم قصدوه بأبصارهم

لشيَء أرتوه رتواً، إذا شددته، ورتوت ا. املَرتبة، لفالن على فالن رتوة، أي مرتبة: والرتوة. املوج: والتيار
  : وأنشد. ورتوته إذا أرخيته، وهو عندهم من األضداد

 للدهر مْؤِيد صماء تُوه  مكفِهر على الحوادث ال تر

  .، أي تشده"ترتو الفؤاد: "ويف احلديث. أي ال تضعفه

  .ورتأت العقدةَ، إذا شددا، مثل حتأتها سواء

. الوردة البيضاء: والوترية.  فالن على وترية واحدة، أي على طريقة واحدة ونظام واحدما زال: ويقال

  : قال الشاعر

 لم تكن مغْدا وتيرة  يباري قُرحةً مثل ال

قطعة من األرض فيها ِغلَظ وارتفاع، : والوترية أيضاً. النتف، أراد أا خملوقة ليست مبصنوعة: املَغد
  : قال اهلُذيل. شبهت، القبور اواجلمع وتائر، ورمبا 

 عند جانبه تَهيُل يديها  فذاحت بالوتائر ثم بدت

  .فرقت: فذاحت ا، أي أطافت ا، وبدت: وقوله. فراحت، يصف ضبعاً نبشت قرباً: ويروى

  ي - ا- و-ز-ت

  : قال القُطامي. الرجل الكثري العصب الغليظ: التياز

  إليك إليك ضاق بها ِذراعا  لناالتياز ذو العضالت قُ إذا

  : قال الراجز. موضع بني مكة والكوفة: وتوز

  بين سِميراء وبين تُوِز

  ي -ا- و-س-ت

  .ستيت الثوب وسديته سواء

  .وسأَت الرجل أَسأَته سأْتاً، إذا خنقته

  ي -ا- و-ش-ت

  .املوضع الذي تشتو فيه: واملَشتى. الشتاء ممدود
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  ي -ا-و- ص-ت

  .صتأت الشيَء أصتأه صتأً، إذا صمدت له

  .والصنتيت يف معىن الصنديد، هكذا يقول يونس ومل يقله غريه. الفريق من الناس: والصتيت

  ي -ا-و- ض-ت

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الطاء والظاء

  ي - ا-و-ع-ت

  .عتا الرجلُ يعتو عتواً فهو عاٍت كما ترى، إذا أقدم على اآلثام

  .وتاع يتيع تيعاً، إذا قاء

  ي - ا-و-غ-ت

  .املَهلَكَة، تاغ وأتاغه اللّه، إذا هلك، وأوتغه، إذا أهلكه: املَوتغة

  ي -ا-و- ف-ت

  : قال الشاعر. مصدر فيت بين الفَتاء: الفَتاء

 ذهب اللذاذةُ والفَتاء فقد  إذا بلغ الفتى ِمائتين عاماً

  .ثنى فَتيينواحد الِفتيان، مقصور ي: والفَتى

  ي - ا-و- ق-ت

: وفرس تئق. أُمهلت وكذلك حاهلا مع الكاف، إال تاق يتوق إىل الشيء توقاً وتوقاناً، إذا مال إليه وأراده

  .جواد كثري اجلري

  ي -ا-و- ل-ت

  .أَلَته يأِلته ألْتاً، إذا نقصه، وآلته يؤلته إيالتاً كذلك

  ".ال يِلتكم من أعمالكم شيئاً: "ولَته، قال اهللا عز وجلّ: ويقال
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  .ولتأت الرجلَ ألتأه لَتأً، إذا دفعت يف صدره

  .معاذة أو رقية تعلَّق على اإلنسان: والتولة

  ي -ا- و-م-ت

  .متأت احلبلَ أمتأه متأً ومتوته أمتوه متواً، لغتان فصيحتان، إذا مددته

  .وامرأة أَتوم، وهي املُفْضاة

  . إتاماً، إذا جاءت بتوأموأتأمِت املرأةُ

  .اخليوط اليت تضرب ا الفساطيط والسرادقات، الواحد ِتمتان وِتمتني وتمتون: والتماتني

  : قال حميد بن ثور. واملأمت، واجلمع مآمت، وهو اجتماع النساء يف حزن أو سرور

  وجئن إليها مأتماً بعد مأتِم

  ي - ا-و-ن-ت

  .ونتواً، ويهمز أيضاً، إذا انترب وانتفخنتا الشيُء ينتو نتواً 

. صخرة تكون يف املاء فريكبها الطُّحلب حىت متالس: وأتان الضحل. معروفة، واجلمع آتن وأُتن: واألتان

فأما اَألتون الذي يعمل فيه اآلجر أو اخلزف فال أدري ما . مقام املستقي على فم الركي: واألتان أيضاً
  . العربيةصحته يف

  .وتنا باملكان يتنو فهو تاٍن، واجلمع تناء، إذا أقام، به يف لغة من مل يهمز، وقد ذكرناه يف اهلمز

  .وواتنت الرجلَ مواتنةً وِوتاناً، إذا فعلت كما يفعل، وهي املواتنة واملماتنة، أي املطاولة واملماطلة

  ي -ا-و- و-ت

  .يف سريها، أي رجع يديهاما أحسن أَتو يدي هذه الناقة : تقول

  : قال الشاعر. خراج كان يؤدى إىل امللوك يف اجلاهلية: واإلتاوة

  للحارث بن مورق بن شَحوِم  اإلتاوة ال أبا ألبيكم أدوا

    

ال ق. زكاء النخل والزرع، وهو ما يخرجه اللّه من مثره: واإلتاء. وأتيت الرجلَ آتيه أَتياً وأتوته أَتواً
  : الشاعر

w  وال بعٍل وإن عظُم اإلتاء  ال ُأبالي نَخَْل سقٍْي هنالك
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وواتيته . وآتيته أوتيه إيتاًء، يف معىن أعطيته. ما سقته السماُء: ما سقي بالدالية والسانية، والبعل: السقْي
  .مواتاةً وِوتاًء، إذا طاوعته

  : قال النابغة. وكل مسيل سهلته ملاٍء فهو أيتّ. يوأتى ملائه يؤتي، إذا سهل له سبيل اجلر

  ورفَّعته إلى السجفَين فالنَّضِد  سبيَل أِتي كان يحبسه خَلَّت

مجعه أُِتي وأَِتي .وأتاوي طَر، وكذلك رجل أِتيمإذا جاء من بلد إىل بلد مل ي ،وأتاوي وسيل أَِتي :

. املوضع الذي تأيت فيه صاحبك أو يأيت منه: واملَأْتى.  وقوم أتاويون،"إنا أتاِوياِن: "ويف احلديث. غريب

  : قال الراجز. وأتيت احلاجةَ من مأتاِتها، إذا جئتها من وجهها

  وحاجٍة كنتُ على ِصماِتها

  أتيتُها وحدي من مأتاِتها

  .جواد، يف معىن ِمعطاء: ورجل ِميتاء. وطريق ِميتاء، أي مسلوك واضح

ِويه أنا إتواًءوتى مقصور، وأتوتومقصور، إذا تلف، والت ،وىى تاً، إذا جاء .  الشيُء يتوووجاء فالن ت
  .وحده، مشدد الواو

  ي -ا-و- ه-ت

ورجل تيهانُ، . وتاه الرجلُ يف األرض، إذا ذهب فيها، وهو التيه. تاه الرجلُ يِتيه ِتيهاً من التكبر، فهو تياه
وأرض تيهاء، أي يتاه فيها، .  األرض، فأما من التيه الذي يف معىن الِكبر فال يقال إالّ تائه وتياهإذا تاه يف
ما أُهاتيك، أي ما : هاِت كذا وكذا فيقول اآلخر: ويقال. وقد مسوا تيهان. أرض ِتيه ومتيهة: ومنه قالوا

  .أعطيك

  . برجله، زعموا، وليس بالثَّبتوهتا الشيَء يهتوه هتواً، إذا كسره وطْأً

  ي - ا-و- ي-ت

  .أُمهلت

  باب الثاء في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي - ا-و- ج-ث
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  .ثأجت تثأج ثُؤاجاً، وترك اهلمز أعلى: ثاجت الغنم تثوج ثُواجاً، إذا صاحت وقد مهزه قوم فقالوا

ِثياً، غري مهموز، وقوم جِثيثْواً وجواجلُث. وجثا الرجلُ جيثو جثىبوة الصغرية: وة واجلَثوة، واجلمع جالر .

  : قال طرفة

  صفائح صم من صفيٍح مصمِد  جثُوتين من تراٍب عليهما ترى

  : قال الشاعر. موضع، مقصور: وجواثَى

  نُعالي النِّعاج بين ِعدٍل ومحقَِب  كأنا من جواثَى عِشيةً فرحنا

  .اة وِجثاًءوجتاثى القوم يف اخلصومة جماث

  .أجأثه اِحلملُ، إذا أثقله، يجئثه إجاثاً: ويقال. جئثَ الرجلُ فهو جمؤوث: الفَزع: واجلَأْث

  : قال الراجز. اِحلفْث، يعين الِقبة: واجلَوثاء، زعموا. موضع: واجلَوثاء

  إنا وجدنا زادهم رِديا

  الِكرشَ والجوثاء والمِريا

  .فل البطن، رجل أَجوثُ من قوم جوثاسترخاء أس: واجلَوث

  .موضع، ممدود: واجلَوثاء. واجلَوثاء تكون اجلارية التارة الناعمة، وال أدري ما صحته

  ي - ا-و- ح-ث

. وحثا التراب يحثيه ويحثوه حثْياً وحثْواً، والياء أفصح. كثرية التراب، زعموا، وليس بثَبت: أرض حثواُء

  : قال الراجز

  ثي على ديسم من جعِد الثَّرىَأح

  أبى قضاء اللّه إالّ ما تَرى

". أَلِْقِهما حوثُ وقعتا: "ويف احلديث. فأما حيثُ فكلمة مبنية على الضم، وقالوا حوثُ يف معىن حيثُ

  .ترك فالنٌ بين فالن حوثاً بوثاً، إذا أغار عليهم: ويقال

  ي - ا-و- خ-ث

: واخلَوثاء. املسترخية أسفل البطن خاصة من النساء، امرأة خثْواء ورجل أَخثَى، وليس بثَبت: اخلَثْواء

  .اجلارية الناعمة، عن أيب مالك

w  ي -ا-و- د-ث
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  .ما هو بابن دأْثاَء وال ابن ثَأْداء، أي ما هو بابن أَمة: ويقال. موضع: والثَّدواء. نبت: الثُّداء

  .رجل أَثْدى:امرأة ثَدياء، وال يقولون: قولونوذكر بعض أهل اللغة أم ي

  ي -ا-و- ذ-ث

  .أُمهلت

  ي - ا- و-ر-ث

  : قال حامت. الِغىن: الثَّراء، ممدود

عن الفتى أماِوي غْني الثَّراءما ي  تْ يوماً وضاق بها الصدرجإذا حشْر  

    

: وثرى األرض. يثري إثراًء، إذا استغىنمصدر، أثرى : واإلثراء. ومجع الثَّراء أثرية، إن كانوا تكلّموا به

ديياُء. مقصور، واجلمع أثراء، وهو التراب النة، يف وزن فَِعلَة: كثرية الثرى، وقالوا: وأرض ثَرأرض ثَِري .

  .إذا التقى الثَّرياِن فهما احلَيا، يريدون ثرى املطر وثرى باطن األرض: وتقول العرب

أثَر قدمه يف األرض، وكذلك أَثَر : وأَثَر الرجل. به أُثْر: ِرنده، وسيف مأثورما استبنته من ِف: وأُثْر السيف
ويف . وأَثَرت احلديثَ آثُره أَثْراً فهو مأثور، إذا رويته. وجئت على إثر فالن، أي على عِقبه. كل شيء
ومنه ". ا ذاكراً وال آثراًواللّه ما قُلته: "ويف حديث عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه". أنا آِثر: "احلديث

وآثرت فالناً بكذا وكذا أُوثره إيثاراً، إذا فضلته، فهو . ، بغري مهز"إنْ هذا إالّ ِسحر يوثَر: "قوله جل ثناؤه
  .وسِمنت الناقةُ على أَثارة، إذا سِمنت على شحم قدمي. موثَر وأنا موِثر

  :  قال امرؤ القيس.وأثرت األرض أُثريها إثارةً، إذا نبثت تراا

 نَباِث الهواجر مخِْمِس إثارةَ  يثير ويذْري تُربها ويهيله

 ِهجاٍن فادٍر متشمِس قَريع  فغَورن تحت الضال وهو كأنه

  .هذا أحسن التشبيه: وكان رؤبة يقول: قال

  .ةوثأرت بالرجل وثأرت الرجلَ أثأر به، إذا قتلت قاتله، واسم املقتول الثُّؤر

وأرثأَ اللنب، إذا خثَر، . رثَأت امليت، مهموز، يف معىن رثيته: ورثَيت امليت أَرثيه مرِثيةً، وهمدان تقول
هذه األلف دخلت هاهنا كما : قال أبو بكر". إن الرثيئة مما تطفىء الغضبا: ومن أمثاهلم. واالسم الرثيئة

  : وأنشد المرىء القيس. الضعف جيده الشيخ يف مفاصله: ثْيةوالر. تدخل يف الشعر، وتسمى اإلطالق
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  إذا ِقيد مستكرهاً أصحبا  بذي رثْيٍة إمِر ولستُ

  .احلَمل: الرجل الضعيف، واإلمر أيضاً: أي تِبع، واإلمر

  ي - ا- و-ز-ث

  .أُمهلت وكذلك مع السني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  ي - ا-و-ع-ث

ر، والذكر أعثَىالععثا، إذا كانت كثرية الشنة العثواُء بيورجل أعثَى، إذا كان كثري . ثا، مقصور، ضبع ع
  : قال الشاعر. شعر الوجه واللحية، واجلمع عثْو

  كلب ووابلةٌ دسماء في فيها  ضبع عثْواء عارضها كأنّه

وال تعثَوا يف األرض : "وقول اللّه جلّ وعز. ثَى منه أيضاًوعثا يعثو يف معىن عاث، إذا أفسد، وعِثي يع
  .، من عِثي يعثَى، مثل شِقي يشقَى"مفِسدين

  .وثاع املاُء يثاع ويثيع ثَيعاً وثَيعاناً، إذا سال

  ي - ا-و-غ-ث

  .ما جاء به السيل: الغثاء

  .صوت الغنم: والثُّغاء

. وبه سمي الرجل غَوثاً. ياثاً، وأغاثه يغيثه إغاثةً، وهي اللغة العاليةغاثه يغوثه غَوثاً وِغ: والغوث من قوهلم

املطر، ورمبا سمي ما ينبت الربيع : والغيث. صنم معروف: ويغوث. وقد مست العرب غَوثاً وِغياثاً ومِغيثاً
  .غَيثاً

  ي -ا-و- ف-ث

، "الثُّفاء واحلبة السوداء: م يف اَألمرين من الشفاءك: "ويف احلديث. هو حب الرشاد: نبت، ويقال: الثُّفاء
  .الصرب: وقالوا الثُّفاء

وأوثف ِقدره يوِثفها وأثَّفها يؤثِّفها، إذا جعل هلا أثايفَّ، ووثَفَها يِثفها، ووثَّفها يؤثِّفها، وتجمع أُثفية أثايفّ 
  : قال الراجز. وأثاِفي مثقَّالً وخمففاً

w  كُما يَؤثْفَينوصاِلياٍت كَ
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  : قال النابغة. وتأثَّف القوم فالناً، إذا صاروا حوله

 تَأثَّفَك األعداء بالرفَِد وإن  ال تَقِْذفَنّي بركٍْن ال ِكفَاء له

  .أي ترافدوا على ذلك، أي تعاونوا

  : قال الشاعر. وفَثَأت الشيَء عين أفثَؤه فَثْأَ، إذا كففته

رهاتَفور علينا ِقدها غال  هم فنُديميمونَفْثَؤها عنّا إذا ح  

  .املاء الدائم، واملُدامة من هذا ألا أُدميت يف الدنّ: نسكِّنها من قوهلم: ندميها

  ي - ا-و- ق-ث

  .أُمهلت

  ي - ا-و-ك-ث

وقد . كَثْأَة سواءوالكُثْوة، بتخفيف اهلمز، مثل ال. كَثَأ اللنب، إذا صارت فوقه كُثْأَة وكَثْأَة، وهي اخلُثورة
  .مست العرب كَثْوة

  ي -ا-و- ل-ث

  .صمغ الشجر، ألثَى يلثي إلثاًء: واللَّثَى. اللِّثَة، واجلمع ِلثات، وهو اللحم الذي فيه منابت األسنان

    

  .الثَّول، مجع ال واحد له من لفظه: والنحل يقال له

  : قال الراجز. عظيم الثِّيلوعاء ِمقْلَم البعري، بعري أَثيلُ، إذا كان : والثِّيل

  يا أيها العود الثَّفاُل األثْيُل

  ما لك إن حثَّ المِطي تَزحُل

  .ووثَّل الرجل ماالً، إذا مجعه

  .شجر معروف: واَألثْل. موضع: واُألثَيل. وقد مسوا أُثاالً وأُثالة ووثاالً ووثيالً

  ي -ا- و-م-ث

. مجع إمث، واَألثام أيضاً: واآلثام. ورجل أثيم وهو األثّام. مجع املأمث: واملآمث. م وآمثأَِثم يأثَم إمثاً فهو أثي

رين يقولون يف قوله جلّ وعزأثاماً: "واَألثام ال أحب أن أتكلّم فيه ألن املفس لْققالوا"ومن يفعلْ ذلك ي ، : w
w
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  .هو واٍد يف النار، واّهللا أعلم

  . رجلَه، إذا أدمتها، تِثمها وثْماً وِوثاماً، وأحسب أن اشتقاق ِميثَم من هذامصدر وثَمِت احلجارةُ: والوثْم

  ي - ا-و-ن-ث

  .واحدة اإلناث: اُألنثى

  .أثنيت عليه إثناًء حسناً، واالسم الثَّناء، وال يكون إالّ يف اخلري وربما استعمل يف الشر: والثَّناء من قوهلم

الثَّناء يكون يف اخلري والشر، والنثا ال يكون إال يف : ل بعض أهل اللغةوقا. والنثا يكون يف اخلري والشر
  .نثَوت احلديثَ أنثوه نثْواً، واالسم النثا، مقصور: والنثا، مقصور، من قوهلم. الذِّكر اجلميل

: والثِّناية. دامالذين دون السادة، فالن من ثُناء بين فالن، ومن ثُنيام إذا كان من دون سا: وأثناء القوم

  : قال الراجز. احلبل من الشعر أو الصوف

هوالثِّناي األخشن رجوالح  

  ي -ا-و- و-ث

  .املوضع الذي يثوى فيه: واملَثْوى. املقام يف املوضع، ثَوى يثوي ثَواًء: الثَّواء

  .لطان خاصةوأثا فالن بفالن يأثو أَثْواً، وأَِثي يأثَى أَثْياً، إذا سبعه عند الس

  .والثُوة مثل الصوة، وهو ارتفاع يف األرض وِغلَظ، ورمبا نصب فوقها احلجارة ليهتدى ا

  ي -ا-و- ه-ث

  .هاث القوم يهيثون، إذا دخل بعضهم يف بعض يف خصومة أو حرب، وايثوا أيضاً

  .ترك فالن بين فالن هوثاً بوثاً، إذا أوقع م: ويقال

  ي - ا-و- ي-ث

  .ت يد الرجل فهي موثوءة، وأوثأتها إثاًء، واالسم الوثْءوِثئ

  باب الجيم في المعتّل

  وما تشعب منه 

w  ي - ا-و-ح-ج
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  .جاح الشيَء يجوحه جوحاً، إذا استأصله، ومنه اشتقاق اجلَوائح

  .ر معروف: وجيحان

أُحاجيك ما : ِحجاًء، من قوهلموحاجيت الرجل حماجاةً و. وحجا باملكان، إذا أقام به، وحتجى به أيضاً
مجع احلَجاة، وهي : واحلَجا. ال يتصرف منه فعل: العقل، وقال بعض أهل اللغة: واِحلجا. كذا وكذا

  : قال الشاعر. النفّاخة تكون على املاء من قَطْر املطر

  ِحزاقاً وعيني كالحجاة من القَطِْر  عيني في الفوارس ال أرى أقلِّب

  .ورمبا سمي الغدير حجاة. سماه ِحزاقاامسه حازوق ف

  : قال الراجز. ما دون ذاك وجاح، أي ِستر: ويقال. ما نبت عليه شعر احلاجبني: وِحجاج العني

  أما ترى ما رِكب األركاحا

  لم يترك الثلج بها وجاحا

  .ثوب موجح، إذا كان صفيقاً كثيفاً: ويقال

. ما يل ِقبلك حاجة وال حوجاء وال حائجة: ويقال. ت له شوكنب: واحلاج. مجع حاجة: واحلاج

خرزة أو لؤلؤة تعلّق يف شحمة : واحلاجة. واحلوائج مجع حائجة وحوجاء، وال تكون احلوائج مجع حاجة
  .األذن، ورمبا سميت شحمة األذن حاجةً أيضاً

  : قال الشاعر. اسم: وجحوان

ضلَِّلعمي  ماتَ الخالدان كالهما وقبليوان وابن المحبني ج د  

  ي - ا-و-خ-ج

  : قال الشاعر. ختاجأ الرجلُ، إذا مشى متمطّياً، وهي املُطَيطاء، ِمشية فيها ترسل

 إن الرجال ُأولو عصٍب وتذكيِر  ذَروا التخاجَؤ وامشوا ِمشيةً سجحاً

  .الصالبة: العصب

  .جوخاً، إذا اقتلع ِجرفتهمصدر جاخ السيلُ الوادي يجوخه : واجلَوخ

  .طويلة: وناقة خجوجاة وخجوجى

  ي - ا-و- د-ج
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ودجا الليلُ يدجو وأدجى يدجي، لغتان فصيحتان، . زجر من زجر اخليل: وإجد. صلبة شديدة: ناقة أُجد
  : قال الشاعر. إذا اشتدت ظلمته

  م جواثموصاح من األفراط بو  إذا الليُل أدجى واستقلَّت نجومه

    

وناقة دجواء، إذا كانت سابغة الوبر يف سواد، . أشد ما يكون سواداً: وأدهم دجوجي. اآلكام: األفراط
  .وكذلك عرت دجواء، إذا كانت سابغة الشعر

  : قال الشاعر. ما يجدي هذا عنك، أي ما يغين: يقال. الغناء: واجلَداء، ممدود

  إذا الحرب شُبت بأجذاِلها  لٍكجداء على ما لقلَّ

وأجديت على الرجل أُجدي إجداًء، إذا أعطيته أو كفيته . هذا مطر جداً على األرض، إذا أرواها: ويقال
القطعة من الدم على الثوب أو على األرض كقَدر الترس : واجلَدية. الظبية الفتية السن: واجلَداية. مؤونةً

مجع جدي، وقالوا أَجٍد يف أدىن : واِجلداء. ما كان حتت دفَتيه: وجِديتا السرج. اياالصغري، واجلمع جد
  .العدد

الزعفران: واجلادي.  

ودابة جواد . وشيء جيد بين اجلَودة، بفتح اجليم. وفرس جواد بين اجلودة، بضم اجليم. كثري: ومطر جود
. موضع مبكّة: وأجياد. اسم: وجودان. د، ورمبا قالوا أجاودمن خيل ِجياد، ورجل جواد من قوم أجوا

  : قال الشاعر. ِجيد الرجلُ فهو مجود. العطش، غري مهموز: واجلُواد

دودا  وإذ هي عذبة األنياِب خَوجِطشَ المتُعيش ِبِريقها الع  

ة جيداُء، إذا كانت طويلة العنق يف ورجل أُجيد وامرأ. مجال الِقالدة على النحر، واجلمع أجياد: واِجليد
  .اعتدال

  .جادة الطريق، واجلمع جواد: واجلادة

  .الكُبة من الغزل: معروفة، والدجاجة أيضاً، بكسر الدال: والدجاجة

  .والدواج أحِسبه أعجمياً معرباً

جعلت فالناً ودجي إليك، أي : ويقولون. ِعرقان معروفان، الواحد ودج، واجلمع أوداج: والودجاِن
  : قال ابن حسان. ودجت الفرس أَِدجه ودجاً وِوداجاً، إذا أخرجت الدم: والِوداج من قوهلم. سبيب

  فهم منعوا وريدك من ِوداجي  قولُك الخُلَفاء منّا فأما

w  ي - ا-و- ذ-ج
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وكل ثابت . ورمبا جعل اجلاذي واجلاثي سواء. اًاملُقْعي منتصب القدمني، جذا جيذو جذْواً وجذُو: اجلاذي
اجلمرة من النار، واجلمع جذى، مقصور، هكذا : واجلُذوة. على شيء فقد جذا عليه جيذو جذْواً وجذُواً

  .قال أبو عبيدة

  : قال الراجز. ذأج يذأَج ذَأْجا، إذا شرب شرباً كثرياً: والذَّأْج من قوهلم

نْقَ الماء شُرر باً ذَْأجايشربن  

  ال يتعيفن اُألجاج المْأجا

  .نقر يف صخرة جيتمع فيه ماء السماء، واجلمع ِوجاذ: والوجذ

  ي -ا- و-ر-ج

  : قال الراجز. السطح الذي ال حاجز عليه، واجلمع أجاجري: واإلجار. معروف: األجر

  تبدو هواديها من الغُباِر

  كالحبِش الصفِّ على اإلجاِر

أِجرت تأجر : وأَِجرت يده تأجر أُجوراً، إذا انكسرت مث جربت على عثْم، ويقال. ِكرى األجري: اُألجرةو
  .آجر وآجور وياجور: فارسي معرب، يقال منه: واآلجر. أيضاً

جري، واستجرتجار وأنا مرته جاراً لك، فهو مه إجياراً، إذا صيالرجل إجارةً وآجرت تره استجارةً، إذا وأَج
  : قال الشاعر. امرأته: وجارة الرجل. سألته أن جيريك

  يا جارتا ما أنِت جاره  لتَحزنَنا عفَاره بانَتْ

  : قال الراجز. واجلارة من اِجلوار

 لنا من غَطَفان جاره كانت

هجارةُ صدٍق من بني فَزار  

  : وقال اآلخر

هتْ ُأختُ بني فَزارِلمقد ع  

أن هتي للجاري ِلمرال ُأد 

وجوار الدار وطَوارها . مصدر جاوره جماورةً وِجواراً: واِجلوار. فهذا يدلّك على أا ليست بامرأته
ووجد فالن جائراً يف صدره من حرارة غيظ أو حزن، وهو حنو الغثيان، . اسم ااورة: واِجلوار. واحد

wوجار عن القصد . معروف، جار جيور جوراً، خالف العدل: واجلَور. ورمبا سمي الغصص جائراً أيضاً
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  .موضع بساحل ِتهامة: واجلار. جوراً أيضاً، وإىل ذلك يرجع

إذا هم : "وكذا فُسر يف الترتيل. وجأر الرجلُ، مقصور مهموز، جيأَر جأراً وجؤاراً، إذا صاح، وهو اجلُؤار
  .، واللّه أعلم"يجأرون

جيِر : وتقول العرب. الصاروج، والصاروج فارسي معرب، حوض جمير، إذا كان مصهرجاً:  أيضاًواجلَيار
  .ألفعلن كذا وكذا، مبين على الكسر يف معىن القَسم

  .وراج األمر، إذا زجا، فهو يروج رواجاً

    

. يته، مقصور، واجلمع أرجاءناح: ورجا البئر أو القرب. والرجاء من األمل ممدود، رجوته أرجوه رجاًء

  : قال الشاعر. ويثنى الرجا يف البئر والقرب رجوان

 وال يرمى به الرجواِن قَِصي  فما أنا بابن العم يجعل دونَه ال

  .وقد مست العرب رجاء ومرجى. وما يل يف فالن رِجية، أي ما أرجوه

  .ة السنام، وال أدري ما صحتهوناقة رجاُء، ممدود، زعموا، إذا كانت مرجتَّ

فعلت كذا وكذا : تقول العرب: قال أبو زيد. وأرجأت األمر أُرجئه إرجاًء فهو مرجاً، إذا أخرته
  .رجاءتك، يف معىن رجائك

واجترأ . وفرس مرطَى اِجلراء، ممدود. وجرى الفرس جراًء حسناً وجرياً حسناً، وجرى املاء ِجريةً حسنةً
. لى فالن، إذا أقدم عليه، اجتراًء، واالسم اجلُرأة واجلَراءة، وميكن أن يكون اجلَراءة مصدراًفالن ع

اءه، أي دأبه : ويقال. الوكيل، غري مهموز، واجلمع أجرياء، ممدود: واجلَِريِرياه وإجِريما زال ذاك إج
ينة اجلَراء، وكان ذلك يف أيام جارية ب: ويقال. مصدر قوهلم جري صحيح اِجلراية: واِجلراية. وحاله

  .جرائها، أي يف أيام ِصباها

. وأوجرته الدواَء أُوِجره ِإجياراً. اِجلريان واجلريال مبعىن واحد، وهو صبغ أمحر، وليس ذا موضعه: ويقال

ة وجار الضبع والثعلب وما أشبههما، واجلمع أوِجر: والوجار. وأوجرته الرمح، إذا طعنته يف حلقه
  .ووجر

  ي -ا- و-ز-ج

ضيجاًء، إذا جرى على استواء وماً وزوججا الشيُء يزجو زز.  

وأجزيت السكني وأجزأته . وجزيت فالناً أَجزيه جزاًء حسناً، إذا كافأته، وأجزيت عنه، إذا كافأت عنه
wاء جتزأ جزأً وجزأً، وهن وجزأِت اإلبلُ بالرطْب عن امل. إجزاًء، إذا جعلت له جزأة، وهو النصاب
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وجزأت الشيَء جتزئَةً، إذا فرقته . وجزتك عين اجلوازي خرياً، غري مهموز. جوازىء كما ترى، مقصور
بل : وقال قوم. جزء، وهو يف الترتيل مضموم، والضم أعلى اللغتني: أجزاًء، والواحد جزء، وقد قالوا
وجتاوز الرجلُ يف . وقد مست العرب جزءاً. زء اسم مشتق من أجزأت عنكاجلُزء الواحد من األجزاء، واجلَ

: واجلَأْز. جتاوز عن الشيء، إذا أغضى عنه، وجتاوز يف الشيء، إذا أفرط فيه: األمر جتاوزاً، له موضعان

أْزاً، إذا اغتصص، جأز جيأَز جصو أنشد لرؤبة. الغ :  

  تسقي الِعدى غيظاً طويَل الجْأِز

وزعم بعض أهل اللغة أا كلمة إسالمية حمدثة، وأصلها أن . معروفة، واحدها جائزة: واجلوائز من العطاء
من جاز هذا النهر فله كذا وكذا فكان كلّ : أمرياً من أمراء اجليوش واقف العدو وبينه وبينهم ر فقال

  : إلجازة يف الشعر حنو قول امرىء القيسا. أخذ فالن جائزة، فسميت جوائز: من جازه أخذ ماالً فيقال

ها تميموأشياع رم بن  ربولي جميعاً صوكندةُ ح  

  : فاحلرف الذي يلي الروي مضموم، مث قال يف بيت آخر

  تحرقِت األرض واليوم قَرْ  رِكبوا الخيَل واستألموا إذا

  : ففتح وقال

  في إثرهم منحِدرأم القلب   خيامهم أم عشَر َأمرخٌ

وجائز . جنم معروف: واجلَوزاء. فكسر، وإمنا أُخذ ذلك من إجازة احلبل إذا مل يحكم فتلُه فتراكبت قُواه
ناحية حملّ القوم : واِجليز. وسطه: وجوز كل شيء. اخلشبة املعترضة عليها أطراف اخلشب: البيت

  : قال اهلذيل. نزلنا ِجيز بين فالن: تقول. وِحلّتهم

 َأجن سوادي عنكم الِجيز أني  ا ليته كان حظّي من طعامكمي

َألشقَحنك شقْح : "ومن أمثاهلم. فأما اجلَوز املأكول ففارسي معرب، وقد تكلّمت به العرب قدمياً
  .العطش، زعموا: واجلُؤاز". اجلَوزة

  : قال الراجز. ا سقاهاوجوز فالنٌ إبلَه، إذ. جاز فالن بين فالن، إذا سقاهم: ويقال

  جوزها من برق الغَميِم

  َأهدُأ يمشي ِمشية الظَّليِم

  ي -ا-و- س-ج
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وسجا البحر، إذا سكن . سجا الليلُ يسجو سجواً وسجواً، فهو ساٍج، إذا سكن موجه وركدت ظلمته
 وطَرف ساٍج، أي ساكن، وامرأة .مطمئنة الوبر، وكذلك الشاة إذا اطمأنّ شعرها: وناقة سجواء. موجه

  : قال الشاعر. ساجية الطَّرف، إذا كانت فاترته

 والِجيِد والنظر المستأِنس الساجي  أال اسلمي اليوم ذاتَ الطَّوق والعاِج

    : قال الراجز. موضع: وسواج

  َأقْبلْن من ِنيٍر ومن سواِج

  بالقوم قد ملُّوا من اإلدالِج

  لى رجاِجفهم رجاج وع

  : قال الشاعر. الطيلسان، واجلمع ِسيجان: والساج

  ولُبس القَلَنْسي للرجال األطاوِل  ولم تُغِْن ِسيجان العراقَين نَقرةً

  .معروف، إال أين أحسبه فارسياً: والساج من اخلشب

  .اجلَمزضرب من سري اإلبل، وهو الوسجان أيضاً، ومجل وساج، إذا سار سرياً ك: والوسيج

وجسا الشيُء جيسو جسواً، إذا اشتد وصلب، فهو جاٍس، وجسأ أيضاً مهموز، وجسأت يده جتسو، إذا 
  .وجست أيضاً كذلك يف لغة من مل يهمز. اشتدت وصلبت من العمل، وهي يد جساء

ساً، إذا ختلّلتهم، ومنه قول اّهللا جلّ وعزوأجوسهم ج القوم تسيارفجاسوا ِخال: "وجت ". لَ الدوقد مس
  .العرب جواساً

  ي -ا-و- ش-ج

. ما اعترض يف احللق، شِجي يشجى شجى شديداً فهو شٍج كما ترى، ولو قلت شاٍج كان عربياً: الشجا

  : قال طفيل

  إن تُقتلوا اليوم فقد شَِرينا

  في حلقكم عظم وقد شَِجينا

  .الشجووشجاه األمر يشجوه، إذا أحزنه، واالسم 

  .النفْس، رجل شديد اجلَأْش، أي شديد النفْس، يهمز وال يهمز: واجلَأْش

  .وجاشت نفسه جتيش جيشاً وجيشاناً، إذا متقّست وتقلّبت وغَثَت
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  .موضع: وجيشان. معروف، وأصله من جاشت الِقدر جتيش جيشاً وجيشاناً، إذا غلت: واجليش

  : قال الراجز. الصدر، واجلمع اجلآشيش: واجلُؤشوش. أي ِقطعة منهومر جوش من الليل، 

  حتى تَركْن أعظُم الجؤشوِش

  حدباً على َأحدب كالعريِش

  : قال اهلذيل. الثقيلة الغليظة: القوس اخلفيفة، وقال بعضهم: واجلَشء

شُّ وَأقْطَعَأج شْءفي كفِّه ج  

قال . وجشأَ القوم من بلد إىل بلد، إذا خرجوا منه إىل غريه. السم اجلُشاء، ممدودوجتشأ القوم جتشؤاً، وا
  : الراجز

  أجراس ناٍس جشَأوا وملَِّت

  أرضاً وأهواَل الجناِن اهولَِّت

  .النفْس: اِحلس، ومجعه أجراس، واجلَنان: اجلَرس

  .دائمة اهلبوب: ريح شجوجاة وخجوجاةو. طويلة على وجه األرض: وناقة شجوجاة وخجوجاة

  ي - ا-و- ص-ج

  .ومل يستعمل من وجوهها غريه. استعمل من وجوهها اإلجاص، مثر معروف، عريب صحيح

  ي - ا-و- ض-ج

جاض عن الشيء جييض ِجياضاً وجيضاناً، مثل حاص حييص، إذا مال عنه، وكذلك خام عنه وجاخ عنه 
  : قال أبو زبيد.  ذلك إذا عدل عنهوحاد عنه وصاف عنه وزاح عنه، كل

  فمصيب أو جاض غير بعيِد  يوٍم ترميه منها برشٍْق كلَّ

  .أو صاف: ويروى

  .أقام به، وليس بثَبت: وضجا باملكان

  .منعطف الوادي: والضوج، واجلمع أضواج

  ي -ا-و- ط-ج

  .زجر من زجر الغنم: إجطْ
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  ي -ا-و- ظ-ج

  :  قال رؤبة.الغليظ اجلايف: اجلَواظ

  وسيفُ غَياٍظ لهم غَياظا

  يعلو به ذا العضِل الجواظا

  : وقال أيضاً. يفلي: ويروى أيضاً

  إذا رأينا منهم جواظا

  نعرف منه اللُّؤم والِفظاظا

  ".ال يدخلُ اجلنة جواظٌ جعظَري: "ويف احلديث

  ي - ا-و-ع-ج

والعاج املعروف .  مال وعطف، وانعاج ينعاج انعياجاً، إذا اعوج وتعطّفعاٍج يعوج عوجاً وِعياجاً، إذا
جلود : وسميت أَسِورة النساء عاجاً ألم كانوا يتخذوا من العاج والذَّبِل، والذَّبلُ. من هذه العظام

قال جرير. سالحف الرب :  

 ٍج وال ذَبِلمسك من غير عا لها  ترى العبس الحولي جوناً ِبكُوعها

  : قال الشاعر. زجر من زجر اإلبل، عاِج وحِل ال يكون إال للنوق، وجاِه زجر الذكور: وعاِج

  قُوى َأدٍم أطرافُها في السالسِل  قلتَ جاِه لج حتى تَرده إذا

  : وقال الراجز يف حلْ

  و سرح المشي إذا ما قلتَ حْل

  .وجها البيت، إذا انكشف ِستره. يوم معروف: وم جهجوهوي. زجر من زجر اخليل: وجوه

سيئ الغذاء، واجلمع عجايا، وهو : وجدي عِجي. وعجا فاه، إذا فتحه، مثل شحا. وعجا البعري، إذا رغا
  : قال الشاعر. الذي يربى بغري لنب أمه

 كلُّها إالّ قليال عجايا  عداني أن أزورك أن بهمي

. عجاوة، واجلمع عجاوات: عصب يف قوائم اإلبل واخليل، واجلمع عجايات وعجى، ويقال: والعجاية

    : قال الشاعر

ناسٍم تُطايرصى من ماِن الحرا  ِظرعَأم ها غيرى ملثومجِصالِب الع  
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  ي - ا-و-غ-ج

  .و حممودفرس غَوج اللَّباِن، إذا كان سهلَ املَعِطف، وه: أُمهلت إالّ يف قوهلم

  ي -ا-و- ف-ج

  .منفجة السية العربية: وقوس فَجاء وفَجواء. تباعد عرقويب البعري وركبيت اإلنسان: الفَجا، غري مهموز

  : قال الشاعر. وفاجأت الرجلَ مفاجأةً، وفَِجئه األمر يفْجأه فَجأً، وفاجأه مفاجأةً وفُجاءةً، إذا بغته

  تُوأفزع شيٍء حين يفْجؤك البغْ

  .اسم رجل: والفُجاءة. واملوت الفُجاءة من هذا. وأنكأ: ويروى

  .وجئف الرجلُ فهو جمؤوف، إذا فزع، واالسم اجلَأَف واجلَأْف واجلُؤاف

قال الراجز. ضرب من حيتان البحر: واجلُوِفي :  

  إذا تَعشَّوا بصالً وخالّ

  وكَنْعداً وجوفياً قد صالّ

  .أي أننت وتغير

اليت قد : وطَعنه فجافَه جيوفه جوفاً، والطعنة اجلائفة. باطنه: معروف، وجوف كل شيء: ف اإلنسانوجو
. موضع باليمن: واجلَوف. موضع معروف، زعموا: واجلَوفاء. ومجع جوف أجواف. وصلت إىل اجلَوف

  .واِجليفة أصلها من الواو فقُلبت ياًء للكسرة اليت قبلها

وذهب الشيُء جفاًء، . ه جفْأً، إذا انتزعته، وأصل ذلك أن تنتزع الشجريةَ من أصلهاوجفَأت الشيَء أجفَؤ
  ".فأما الزبد فيذهب جفاًء: "ومنه قول اهللا عز وجلّ. إذا اجنفأ فذهب

معروف، جفاه يجفوه جفاءةً وجفاًء، وبني : واجلَفوة من اجلَفاء أيضاً. وجفوت اإلنسانَ أجفوه جفاًء
ةالرفْوجلني ج.  

  .واألفواج مجع فَوج، واألفاوج مجع اجلمع. بل احلائل السمينة فائج: وقال قوم. مسينة: وناقة فائج

  .فأما الفَيج ففارسي معرب

  ي - ا-و-ق-ج

  .ورجل أَجوق وامرأة جوقاء، أي غليظة العنق. اجلماعة من الناس، معروف: اجلَوق

w  ي - ا-و-ك-ج
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1230   

  .أُمهلت

   ي-ا-و- ل-ج

القطيع من البقر بقر الوحش، : واإلجل. معروف، بلغ الشيُء أجلَه إذا بلغ غايته، واجلمع آجال: األجل
  .ضد العاجل: واآلجل. واجلمع آجال أيضاً

الشربة، لغة أزدية، وهو الطني يجمع حول : واألجيل. وتأجل املاُء، إذا استنقع يف املوضع، فهو أجيل
  .يه املاءالنخلة كاحلوض تسقى ف

قوم من الفُرس رتبهم ِكسرى يف البحرين : وجيالن. ناحية البئر والقرب، واجلمع أجوال: واجلال واجلُول
  : قال امرؤ القيس. ِجيل جيالن: شبيه باألكَرة، ويقال

 فيه العين حتى تحيرا تُردد  أطافت به جيالن عند ِقطاعه

وجال القوم جولةً، إذا ازموا مث ثابوا جوالً .  ورمبا سمي الغبار جوالًاخليل،: واجلَول. يعين عني هجر
  : قال النابغة. موضع بالشام: واجلَوالن. موضع، زعموا: وجوالَى. وجوالناً، وجال الفرس جوالً وجوالناً

 منه موِحشٌ متضائُل وحوران  بكى حارثُ الجوالن ِمن بعد ربه

  .ما أجالته الريح منه: وجيالن احلصى. بلد: جبل معروف، وحوران: والنحارث اجلَ

  .الذين كرهوا مرتهلم فانتقلوا عنه: ويل فالن على اجلالّة، واجلالّة: ويقال

  .اسم من أمساء الضبع: وجيأل، وزن جيعل

. تصمت به، وأجلأته إجلاًء، إذا عصمتهمصدر جلأت إليه أجلأ لَجأً ولَجأً، إذا اع: واللَّجأ، مقصور مهموز

. املوضع املنيع من اجلبل، واجلمع أجلاء، وبه سمي الرجل لَجأً، مهموز مقصور مثال فَعالً: واللَّجأ

  .واملَالجىء، الواحد ملْجأ، وهو كل ما جلأت إليه من مكان أو إنسان

ولوال أن كَتب : "جوا عنها، ومنه قوله جل وعزجال القوم عن منازهلم جالًء، إذا خر: واجلالء من قوهلم
جال القوم وأُجلُوا : ويقال. وأجليتهم إجالًء، إذا حنّيتهم عن املوضع". اللّه عليهم اجلَالَء لعذَّم يف الدنيا

ما يؤخذ من أهل : واجلَوايل. الذين أُجلُوا عن منازهلم قهراً: واجلالية. عن املوضع، هكذا يقول األصمعي
. جلوت العروس ِجلوةً وِجالًء: وجلوت السيف ِجالء، وكذلك العروس، ويقال يف العروس أيضاً. مةالذِّ

  .وجلّى يل فالن اخلرب ِجالًء، إذا أوضحه لك. وأعِط العروس ِجلوا، أي الذي يعطيها زوجها عند اِجلالء

  : قال النابغة. وجاء فالنٌ باجللية، أي باألمر الواضح

  وغُوِدر بالجوالن حزم ونائُل  لُّوهم بعيٍن جليٍةمص فآب
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مصلُّوه، ألم كانوا نصارى، : ويروى. يعين القوم الذين جاءوا بعد النعي، أي هم مثل املصلّي من اخليل
  ".أئذا ضلَلنا يف األرض: "فآب مِضلُّوه، أي دافنوه، من قوله جل وعز: وروى الكوفيون

  : قال الراجز.  الشعر عن مقدم الرأس، غري مهموزانسفار: واجلَال

  وهل يرد ما خال تخبيري

  مع الجال والئح القتيِر

  : فأما قول سحيم بن وثيل الرياحي

  متى أضِع الِعمامةَ تعرفوني  ابن جال وطَالّع الثنايا أنا

  : قال الراجز. ى، يف معىن ابن جالهو ابن أَجلَ: أنا ابن الواضح املكشوف ويقال: فإمنا يعين

  القَوا به الحجاج واإلصحارا

  به ابن أجلَى وافق اإلسفارا

  .مل أمسع بابن أجلَى إالّ يف هذا البيت، يعين الصبح: قال األصمعي: قال أبو بكر

  : قال اهلُذيل. كُحل جيلو العني: واجلَال أيضاً

لْكال وُأكْحففَقِّ  بالصاب أو بالجِض حلكُحلك أو غَم 

  ي -ا- و-م-ج

آطام : مجع أجمة، واُألجم أيضاً مثل اُألطُم، وتجمع آجاماً وإجاماً، كما قالوا: اآلجام واإلجام، بالكسر
  .وإطام

  .عريب معروف: واجلام الذي يشرب فيه

  .ضرب شبيه باللَّكْز أو هو بعينه، لغة ميانية، وجمه ِجيمه وجماً: والوجم

  .احلرف املعروف من حروف املعجم: واجليم

  : قال الراجز. شخصه: وجماء كل شيء

  يا أم ليلى عجلي بخُرِس

  وقُرصٍة مثل جماء التُّرِس

  : قال الراجز. املاء اِمللْح: واملَأْج
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  ال يتعيفن اُألجاج المْأجا

  .واملصدر املؤوجة

  ي - ا-و-ن-ج

.  أُجوناً، وأِجن يأجن أَجناً، فهو أَجن وآجن، إذا تغيرت رائحته من طول الِقدمأَجن املاُء يأِجن ويأجن

  .ماء أَِجن، يف معىن آِجن إذا اضطر شاعر إىل ذلك، ومياه أُجون: وقد قالوا

  .عريب معروف: واإلجان

  .ضرب من احليات: واجلانّ

  .اح، فهو نائجونأج الثور ينأج وينئج نأْجاً ونؤوجاً ونؤاجاً، إذا ص

  : قال الراجز. وريح نؤوج، إذا مسعت هلبوا صوتاً

  أمسى لعافي الرامسات مدرجا

  واتَّخذتْه النائجاتُ منَْأجا

  .كثري الصوت: وثور نأْآج

  : قال اهلذيل. وأجنأت الترس إجناًء، إذا حنيته، وكل شيء حنيته فقد أجنأته

  راء البراية ذاتُ َأزِروصف  وأسمر مجنٌَأ من ِجلد ثوٍر

ويف احلديث يف اليهودية اليت رمجت . وجتانأت على الرجل، إذا عطفت عليه. وأصفر مجنأ: ويروى
واجلَنأ، مهموز، وهو إقبال العنق إىل الصدر، . ، أي يقيها احلجارة بنفسه"فرأيته يتجانأ عليها: "واليهودي

  : قال الراجز. أ واَألهدأ واحدرجل أَجنأ، وقد ترك مهزه، واألجن

  جوزها من برِق الغَميِم

  َأهدُأ يمشي ِمشيةَ الظليِم

  .كل ما جنيته من الثمر، غري مهموز: واجلَنى

  : أنشدنا أبو حامت عن أيب زيد. جنا ينجو جناًء، وقد قصره قوم: والنجاء، ممدود، من قوهلم

  اإذا أخذتَ النَّهب فالنَّجا النَّج

  إني أخاف طالباً سفَنَّجا

قال . والنجاء من السحاب، مجع نجو، وهو السحاب األسود الكثري املاء. الواسع خطو الرجلني: السفنج
w  : اهلذيل
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 ِنجاِء الحمِل اَألسوِل سح  كالسحل الِبيض جال لونَها

ما يلْقَى من ذي : والنجو. ي من جوانبه لكثرة مائهاملسترخ: وإمنا سمي احلَمل حلمله املاء، واألسول
استنجيت عوداً : ويقال. استنجى الرجلُ، إذا نظّف ما هناك: نجا ينجو نجواً، ومنه قوهلم: البطن، يقال

خلَصوا : "وفالن جني فالن، إذا خال بكالمه، من قوله جلّ وعز. من الشجرة، إذا أخذته لزند أو غريه
ناقة نجاة فهي السريعة، وال يوصف بذلك : مجل ناٍج وناقة ناجية للسريعني، فأما قوهلم: ويقال". نِجياً

  .وتناجى القوم مناجاةً وِنجاًء من مناجاة الكالم. اجلمل

ناقة وجناء، أُخذ من وجني األرض، هكذا يقول : الِغلَظ من األرض، غري مهموز، ومنه قوهلم: والوجني
  .ى الوجني من األرض وجناً ووجناًويسم. األصمعي

مئجنة القَصار، وهي اخلشبة اليت يدق ا، وهي ِمفعلة، وتجمع مآِجن، تهمز وال تهمز، وليس : واملئجنة
  .هذا موضعه

  : وأنشدوا. سمي األمحر جوناً: وقال قوم من أهل اللغة. األسود، ورمبا سمي األبيض جوناً: واجلَون

  جونٍة كقَفَدان العطّارفي 

    

  .يعين وعاء العطّار من أدم، وإمنا يعين هاهنا الشقشقة من البعري

  ي -ا-و- و-ج

  .وجأه خبنجر أو غريه يجؤه وجأً، مهموز، ووجاه جياه وجياً، غري مهموز

الفرس يوجى وجى شديداً فهو أن يشتكي البعري بخصةَ خفِّه، أو الفرس مشاشةَ حافره، وِجي : والوجى
  : قال الشماخ. وٍج

  تَحامَل ِطرِف الخيل في اَألمعز الوجي

  .، ممدود"عليكم بالصوم فإنه ِوجاء: "ويف احلديث. أن يرض خصيا التيس حبجر يوجأ به: والِوجاء، ممدود

معروف، : واجلَو. األرض، واجلمع أجويةالبطن الغامض من : واِجلواء أيضاً، بالكسر. موضع: واِجلواء
وكانت اليمامة يف اجلاهلية تسمى جواً حىت مساها اِحلمريي ملا قتل املرأة اليت كانت . وهو جو السماء

  : تسمى اليمامة، وقال امللك

 وِسرنا فقلنا ال نريد إقامه  فقلنا فسموها اليمامةَ باسِمها
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 غُربة فيها صدأة، فرس أجأى، مثال أجعى، واألنثى جأواء، وبه سميت الكتيبة واجلُؤوة، مثل اجلُعوة،
  .وعاء الِقدر، واجلمع ِجآء: واِجلآوة. جأواء ِلما عليها من صدأ احلديد

  .وجع جيده اإلنسان يف قلبه من حزن أو حب: واجلَوى، مقصور

  . فيها املاءحفرة عظيمة جيتمع: واِجلئة. جاء جييء جيئةً حسنةً: ويقال

  .خشبة تعرض على سنام الثور إذا كُرب عليه األرض، لغة ميانية: والويج

  ي - ا-و- ه-ج

  .الصوت واختالطه، حنو األجيج مسعت أَجةَ النار وأَجة الريح وأجيجها، وأجت تئج أجاً وأجيجاً: اَألجة

أهجاين هذا : يقال:  التهاب اجلوع، وقال أبو زيدواهلَجأ مقصور، هِجىء الرجلُ يهجأ هجأً شديداً، وهو
  .الطعام، أي سكَّن جوعي

  .مصدر هجاه ِهجاًء قبيحاً من ِهجاء الشعر وِهجاء احلروف، ممدودان: واِهلجاء

وهاجت له . وهاج النبت يهيج هيجاً وِهياجاً، إذا بدأ فيه اليبس فاصفر بعضه. وهاج البعري يهيج ِهياجاً
الدارج.  الشوقجاء. اختالط األصوات يف حرب وغريها: واهلَيقصر: واهلَيوي دمقال الشاعر. احلرب، ي :  

 فحسبك والضحاك سيفٌ مهنَّد  إذا كانت الهيجاء وانشقّت العصا

  : وأنشد. زجر من زجر السبع: وهٍج

 باراحين رأيتُها ض فذكرتُ  سفَرتْ فقلتُ لها هٍج فتبرقعتْ

  .اسم كلب: ضبار

  .الضفدع الصغري: الضفدع الصغري، واهلاجة أيضاً: واهلَجاة

  .وجها البيت، إذا ادم، فهو جاٍه كما ترى، يعين بيوت الشعر

  : قال الشاعر. زجر من زجر اإلبل ال يكون إالّ للذكر: وجاٍه

   في السالسِلقُوى َأدٍم أطرافُها  قلتُ جاٍه لج حتى تَرده إذا

  .ال أدري مما اشتقاقه: وقد مست العرب جيهان وجهينة، قال األصمعي

  ي - ا-و-ي-ج

وبه سمي الرجل ِجآوة، أبو بطن من . واِجلياء وزن ِجعاء ِجياء الِقدر، وهو وعاؤها، ويقال ِجآوة أيضاً
  .العرب من باهلة
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  باب الحاء في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي - ا-و-خ-ح

  .مهلتأُ

  ي - ا-و- د-ح

: واحد، كما قالوا: وأُحاد وأَحد. األحد يف معىن الواحد، واجلمع آحاد، ويوم األحد مجعه آحاد أيضاً

  : قال عمرو ذو الكلب. ثُناء وثُالث

مالِل  اللّه ذلك من لقاٍء أحفي الشهر الح ُأحاد ُأحاد  

  : قال الشاعر. مجع أحد: وأُحدان

دانُأح ديتَصالرجال وإن تُِصب   ِد ثُناءهمبهم ثم تزد تفرح 

ما استأحدت ذا األمر، أي مل : ولغة لبعض أهل اليمن. واستأحد الرجل، إذا انفرد، واستوحد أيضاً
  .أشعر به

  : قال الراجز. حداء اإلبل: واحلُداء

فغنِّها وهي لك الِفداء  

  الحداء إن ِغناء اإلبل

الفأس اليت هلا رأس واحد ومجعها حدأ، : واحلَدأة. ضرب من الطري، واجلمع ِحدأ: ز مقصورواِحلدأة مهمو
  : قال الشماخ. مهموز مقصور

  نواجذُهن كالحدأ الوقيِع  الِعضاه بمقْنَعاٍت يباِدرن

قة، أرادوا بين حدأَ حدأَ وراءك بند: قول الصبيان: وكان ابن الكليب يقول. بطن من العرب: وبنو ِحدأة
أنا حديا الناس، أي أتعرض هلم : واحلُديا من قوهلم. بطن من إياد: حداء بطناً من العرب، وبنو بندقة

  .اسم رجل من العرب له حديث، وأحِسب أن له نسالً باقياً: واحلَداء. وأحتداهم

  ي - ا-و- ذ-ح
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عتبة ابن غَزوان إنّ الدنيا قد أدبرت حذّاَء، أي سريعة ويف خطبة . اخلفيف السريع، واألنثى حذّاء: األحذّ
  : قال الشاعر. القليلة ريش الذَّنب: واحلَذّاء من القَطا. اإلدبار

كّاءةً سِبردم ذّاءقِْبلَةً حم  بجللماء في النحر منها نَوطةٌ ع  

  .ِصغر أُذنه:  اإلنساناملصلومة األذنني، والطري كلها سك، والسكَك يف: السكّاء

ما يلبس : واِحلذاء. وحاذيت الرجلَ حماذاةً وِحذاًء، إذا كنت بإزائه، ودور بين فالن حتاذي دور بين فالن
ما لك وهلا معها : ويف احلديث عن النيب صلّى اّهللا عليه وآله وسلّم يف ضالَّة اإلبل. من النعال احملذوة
حاذ : واحلاذ. ما يقسمه الرجلُ من غنيمة أو جائزة إذا قَِدِم، وهو مقصور: اواحلُذَي. ِحذاؤها وِسقاؤها

احلال، ورجل خفيف احلاذ، أي : واحلاذ. اإلنسان والفرس، وهو ما حاذاك من حلم فَِخذيه إذا استدبرته
  : قال الشاعر. خفيف احلال

ِم  الِجعالةَ مستميتٌ سيكفيكرخفيفُ الحاِذ من ِفتيان ج  

  .نبت، وهو ضرب من الشجر: ذواحلا

  : قال الراجز. وحذْت الدابةَ أحوذها حوذاً، إذا سقتها سوقاً شديداً

وذيوله ح وذُهنحي  

خوفَ الِخالط فهو أجنبي  

وذ الفئةَ الكَِميحكما ي  

حذَى اخللُّ فاه يحذيه حذْياً، و. ما يطأ عليه البعري من خفّه والفرس من حافره، بعري شديد اِحلذاء: واِحلذاء
  .إذا قرصه

  ي -ا- و-ر-ح

ضد البارد: احلار.  

. معروفة، وأصلها من الواو فقُلبت الواو ياًء لكسرة ما قبلها: والريح. مجع راحة: والراح. اخلمر: والراح

حاها كيف ترون ر: "رحى السحاب، وهو مستداره، ويف احلديث: والرحى. معروفة: والرحى
  : قال الشاعر. سيدهم: ورحى القوم. رحى احلرب: والرحى". استدارت

  بهشَت يداي إلى رحى لم يصقَِع  أني إن ُأخذت بحيلٍة وعلمتَ
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  .سعدانة البعري: والرحى. يعين مل يذلَّل

  : قال الراجز. جبل معروف: وِحراء

  فال ورب اآلمنات القُطَِّن

  اً بالحرام المْأمِنيعمرن أمن

  بمحِبس الهدي وبيت المسدِن

  ورب ركٍن من ِحراء منحني

  .فلم تصرف ألا مؤنثة

اخنفاض من األرض وحوله ِغلَظ فماء السماء يتحير فيه، : واحلائر أيضاً. الذي تسميه العامة احلَير: واحلائر
  .أي يتجمع

  . ولد الناقة، ويجمع ِحرياناً:واحلُوار. وحار يحور، إذا رجع

  : قال الراجز. أعطاه اهللا ماالً حيراً، أي كثرياً: ويقال

  يا ربنا من سره أن يكْبرا

  فهب له يا رب ماالً حيرا

  ي -ا- و-ز-ح

  .زاح عن املكان وأزحته أنا، أي حنّيته

. موضع: واحلَزواء. نبت معروف: ، ممدودواحلَزاء. وحزا السراب الشخوص حيزوها حزواً، إذا رفعها

  .املتكهن، واجلمع حزاة: واحلازي. موضع أيضاً: وحزوى

  .وحزت الشيَء أَحوزه حوزاً، إذا مجعته إليك

  ي -ا-و- س-ح

  .موضع أيضاً: واألحساء. موضع: واِحلساء. ما حسي: احلَساء

وقه رمل جيتمع فيه ماء السماء فكلما نزحت منه دلواً ِغلَظ من األرض ف: مجع ِحسي، واِحلسي: واألحساء
  .مجت أخرى

  .اخلُفّاش: والسحا، مقصور. ضرب من النبت والشجر: والسحاء

  : قال الراجز. ضرب من طعامهم حاس يحيس حيساً، وإمنا سمي حيساً خللط بعضه ببعض: واحلَيس
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  التمر والسمن جميعاً واَألِقطْ

إالّ أنه لم يختِلطْالح سي  

  .ِحست احلبلَ أَحيسه حيساً، إذا فتلته: وأهل اليمن يقولون. حاسه يحوسه: وأحسب أم قد قالوا

  .وقد مسوا حوساً. اسم موضع: وحوساء

  ي -ا-و- ش-ح

  : قال اهلُذيل. الناحية، أنا يف حشا فالن، أي يف ناحيته: واحلَشا. حشا اإلنسان، واجلمع أحشاء: احلَشا

 الحشا أمسى الخليطُ المباين بأي  يقول الذي أمسى إلى الِحرز أهلُه

  .أحشاؤه: وِحشوة اإلنسان والدابة

  : قال الراجز. كساء غليظ يؤتزر به، يهمز وال يهمز، واجلمع املَحاشىء: واِملحشأ

ننْفُضدالِق يبالمشافر اله 

  ِقنَفْضك بالمحاشىء المحال

نهى عن : "ويف احلديث. كساء غليظ يؤتزر به، واجلمع محاش: واِملحش. أي حتلق الشعر من خشونتها
  .نبت معروف: والشيح. األدبار: فسروها". إتيان النساء يف حماشهن

    

  : قال املتنخل. الفزع: واحلَيش

  ما كَفَتَ الحيشُ عن اَألرجِل  بزي واسأليهم إذا ذلك

  ي - ا-و- ص-ح

  .مصدر أحصى يحصي إحصاًء: واحلَصى من العدد، واإلحصاء. معروف: احلَصى من احلجارة

  .بل العرق كلّه صواح: وقال قوم. عرق اخليل خاصة: والصواح

وقع فالن يف حيص بيص : ويقال. حاص حييص حيصاً وحيصاناً، إذا حاد عنه: واحلَيص من قوهلم
  : قال الشاعر. بيِص وحيٍص بيٍص وِحيص ِبيص وِحيٍص ِبيٍص، إذا وقع يف أمر ضيقوحيِص 

  لم تلتِحصني حيص بيص لَحاِص  كنتُ خَراجاً ولوجاً صيرفا قد

  .التحصِت اإلبرةُ، إذا استد سمها، أي ثَقْبها: يقال

w  ي - ا-و- ض-ح
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  .اخلشبة اليت يحرك ا اجلمر: حركتها باِملحضأ، واِملحضأحضأت النار أحضؤها حضأً، إذا 

موضع ال : وحضوضى. ألقاه اهللا يف حضوضى، وهي احلُضاء، هليب النار، ممدود: ويف بعض اللغات
  .تدخله األلف والالم

  : قال النابغة اجلعدي. عند انبساط الشمس: والضحاء، ممدود. وقت الشروق: والضحى، مقصور

حىض حاءحي الضلَِم وهي  أعجلَها َأقْدالس تُناصي ذوائب 

ما : وضواحي الرجل. يصطبح يف الضحى: ورجل ضحيان. وليل إضِحيان وأُضحيان، إذا كان مقمراً
وضِحي الرجل للشمس يضحى، إذا برز هلا من . ضحا للشمس منه مثل املَنِكبني والكتفني وما أشبههما

ال أدري ِمن الواو هو أو من الياء، وقال مرة : قال أبو حامت". ال تظمأُ فيها وال تضحى: "له جلّ وعزقو
وأرض مضحاة، إذا كانت الشمس ال تكاد تغيب . ال أدري ضِحي أو ضحى: قال أبو حامت: أخرى

أحد بين عامر : فارس الضحياءو. عنها، وهي ضد املَقناة ألن املَقناة األرض اليت ال تكاد الشمس تصيبها
. رجل من النِمر بن قاسط معروف: وعامر الضحيان. بطن من العرب: وبنو ضحيان. بن صعصعة

  .موضع. وضحي. واُألضِحية مجعها أضاحي، وضِحية مجعها ضحايا، وأضحاة مجعها أَضحى وأضاٍح

  .الذي يكون يف احلضيض: ضيواحلجر احلُ. سفحه وسفح ما القاك: وحضيض اجلبل

  : قال املتنخل. تركت بين فالن ما ينفُخون يف وضح، أي ما جيدون لبناً: اللنب خاصة، يقال: والوضح

  ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوضح  بسهٍم فلم يشعر به أحد عقَّوا

ووضح الشيُء . ذا الوضح، أي حبذا اللنبحب: أي أم رموا بسهم مث رجعوا إىل أهلهم منهزمني وقالوا
  .وضوحاً، إذا بدا وظهر

  : ولعبة هلم يأخذون عظماً فيلقونه ويقولون

الليلَه ناٍح ِضحوض ظيمع  

بعدها من ليلَه نال تَِضح  

  .فمن وجد العظم فقد غَلب

  : قال الراجز. اللنب املمزوج باملاء: والضياح والضيح

  امتَحضا وسقَياني ضيحا

  وقد كَفَيت صاحبي الميحا

  .موضع: واملضيح
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  ي -ا-و- ط-ح

  .ومنه اشتقاق احلُطيئة. حطَأت الرجلَ أحطَؤه حطْأً، إذا ضربته بيدك فهو حمطوء وأنا حاطىء

  .وحطْت الشيَء أحوطه حوطاً

  .ملنذر بن امرىء القيس ألمه جد النعمان بن املنذررجل من النِمر بن قاسط، وهو أخو ا: وحوط احلظائر

  ي -ا-و- ظ-ح

  .اسم: أُحاظة

  .واِحلظاء مجع حظوة، وهو سهيم صغري يتعلّم عليه الرمي

  ي - ا-و-ع-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الغني

  ي -ا-و- ف-ح

  : قال املتنخل. مقصور مهموز، وهو البردي: احلَفَأ

 تحت الحفَأ المغِْيِل بردي  اشىِء الكاأليم ذي الطُّرة أو ن

الذي نبت يف غَيل، : صغار البردي واملُغِيل: ذو طُرة، أي شاب، ومنه شاب طرير، وناشىء البردي: قوله
الذي يتغلغل وجيري بني احلجارة وال يكون إال يف : املاء الذي جيري يف أصول الشجر، والِغيل: والِغيل

  : مسعت نائحة روح بن حامت وهي تقول:  األصمعيقال. بطن الوادي

دطُ يمشي َأسبوِغيِل بين  أض فاءطَر 

سهسيِل  من نسج داوو لُبحضاح المكض د  

  ي - ا-و-ق-ح

  .جبل: موضع معروف، وقالوا: ِحقاء

  : قال العبدي. وحقْت الشيَء أحوقه حوقاً، إذا دلكته وملسته. موضع: وحواق

 السم أو قرن محيقُ نَقيع  صعدةً جرداء فيهايهزهز 
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 ب اِحلمرييضخذ قَعة من قرون بقر الوحش حىت اتخذ األسنأراد حميوقاً، أي مدلوكاً، وكانت العرب تت
  : قال امرؤ القيس. أسنة احلديد فنسبت إليه

  ردينية فيها أِسنَّةُ قَعضِب  ماِذية وِعماده وأوتاده

  ي - ا-و-ك-ح

مصدر أحكأت العقدة : واإلحكاء. دويبة شبيهة بالعظاءة، وقالوا احلُكَأة مهموز وغري مهموز: احلُكاة
  : وكان األصمعي ينشد لعدي بن زيد. إحكاًء، إذا أحكمت عقدها

  فوق من أحكَأ صلْباً بإزار  إن اهللا قد فضلكم إجَل

العفّة، ومن روى : احلَسب، واإلزار: أحكَى بصلب وإزار، فالصلب: أجلَ، بالفتح ومن قال: ويروى
  .فضلكم على من شد إزأراً: أحكأ أي ائتزر أراد

وحاك الرجلُ يف ِمشيته يحيك حيكاً وحيكاناً، إذا مشى . ما ارتفع من سفح اجلبل: والكاح والِكيح
  : قال الشاعر. وحرك منِكبيه

دأب حيككأنّماإذا يمشي ي   ماميل الجزيرة ناخسبه من د  

داملتباعد ما بني الفَِخذين: األب.  

  ي -ا-و- ل-ح

. مصدر تالحى الرجالن تالحياً وحلاًء، إذا تشامتا، وإىل ذلك يرجع: واللِّحاء. ِلحاء الشجر: اللِّحاء

  .لَحوت العود ولَحيته، لغتان فصيحتان: ويقال

أحلَؤه ح األدمي فاق على اجللدوحألتواملثل السائر. ْأل، إذا قشرت حتلئته، وهو ما يبقى من الص : َألتح
: واحلَالءة، مثل احلَالعة. حالئةٌ عن كُوعها، كأا إذا مل ترفق بنفسها جازت السكني فقطعت يدها

  .وحألت املاشيةَ عن املاء، إذا منعتها عنه. موضع

ثرية الشجر، بغري مهز، وليس بثَبت وقد مر ذكرها يف الثنائي األرض الك: واحلَالة. موضع: واحلَالة
كتحل به: واحلَالة أيضاً. مستقصىعلى حجر وي حديد كحى. أحسبه أن يضرب من النبت: واحلُالو .

  .خالف املُر: واحلُلو. معروف، ميد ويقصر: واحلَلْواء
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خيط يشد من حقَب البعري إىل تصديره : واِحليال. كرهواحلَيل يف بعض اللغات حنو الغيل الذي قد تقدم ذ
  .بطن من العرب: وبنو حوالة. لئالّ يقع احلَقَب على ِثيله فيحقَب، أي حيتبس بولُه، ورمبا قتله

  ي -ا- و-م-ح

 مجع حمو،: واألمحاء. أنا اِحلماء لك والِفداء، وكأنه مصدر حامى عنه حماماةً وِحماًء: اِحلماء من قوهلم

وحمى الرجلَ . أهل زوجها، حموها مثل أبوها، وحماها مثل قفَاها، وحموها مثل عدوها: وأمحاء املرأة
  .وأمحيت احلديد إمحاًء. يحميه ِحمايةً، إذا منع عنه

  .وأمحيته، إذا أصبته ِحمى. املوضع الذي حتميه، مقصور: واِحلمى. وحميت املكانَ، إذا منعت عنه

: واحلَومانة. حانية حوم، أي كثري: وقد اضطُر علقمة فقال. الشيء الكثري إبل حوم، أي كثرية: حلُوموا

  .وحام على املاء حيوم ِحياماً، إذا طاف. موضع

  ي - ا-و-ن-ح

  : قال الراجز. وقد مست العرب ِحناءة. معروف، الواحدة ِحناءة: اِحلناء

  انوما ابن ِحنّاءةَ بالرثِّ الو

بن مروان كَمى الحتسد يوم  

نحوت الشيَء وانتحيت له، إذا : ويقال. مجع نحو: واألحناء. املَحالة: واملَنحاة. مجع ِنحي: والنحاء
وأحنى عليه، إذا أمال . ونحا الرامي وانتحى، إذا اعتمد الشيء. بطن من العرب: وبنو نحو. قصدته

  .الشيَء عليه

  ي -ا-و- و-ح

  .مصدر أوحى يوحي إحياًء: واإلحياء. السرعة: الوحاء، ممدود

  : قال الراجز. ووحى يحي وحياً، إذا كتب

  لقد نحاهم جدنا والنّاحي

 كان وحاه الواحي لقَدٍر

  .وحى وأوحى واحد: وقال قوم من أهل اللغة

w  ي - ا-و- ه-ح
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  .أُمهلت

  ي - ا-و-ي-ح

. وحِيي حييا حياةً.  ممدود معروف، حِيي حييا حياًء، واستحيا يستحيي استحياًءحياء اإلنسان،: احلَياء

اج. احلياة: واِحليقال العج :  

وقد نرى إذا الحياةُ ِحي  

غْفَليالناس د وإذ زمان  

  : قال الراجز. وحياء الناقة والشاة ممدودان، ومها كالفرج للمرأة

  ئهاما بين رفْغَيها إلى حيا

  َأقْمر قد ِنيط إلى أحشائها

  .بطن من العرب: وبنو احلَيا. واحلَيا من الغيث واِحلضب مقصوران

  باب الخاء في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي - ا-و- د-خ

  .الظلمة يف بعض اللغات، ليلة دخياُء وليل داٍخ، زعموا: الدخى، مقصور

  .موضع: واخلَداء

  .دوخه دوخاً، إذا ذلّلهمصدر داخه ي: والدوخ

    

  .احلَِيية: وامرأة خود، وهي الناعمة، ال يتصرف له فعل، وقالوا

  ي - ا-و- ذ-خ

مصدر أخذت الشيَء آخذه أَخذاً : واَألخذ. اإلخذ، واجلمع إخاذ، وهي مواضع جيتمع فيها ماء السماء
  : قال األعشى. فأنا آخذ وأخاذ

عكْ بَأشْجهأخّاٍذ على الدهر حقُ  مما تأتي الحوادثُ َأفر فمن أي  

w  : قال أبو ذؤيب. ورجل أَِخذٌ، للذي به رمد، ومستأِخذ أيضاً
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  مغٍْض كما كَسفَ المستأِخذُ الرِمد  الغُيوب بعينيه ومطِْرفُه يرمي

ومن . األسري: يذواألخ. مآخذ الطري، وهي مصائدها: واملآِخذ. املستأخذ الرِمد، وهو اجليد: ويروى
  .الذي قد شرب اللنب بالغداة: أكذب من األخيذ الصبحان، الصبحان: أمثاهلم

  ي -ا- و-ر-خ

. واحد وآخر: واآلخر من قوهلم. واحدة اُألخر: واُألخرى. ضد اُألوىل: ضد األول، واُألخرى: اآلِخر

  .مصدر خِرىء خيَرأ خرءاً: واخلَرء

. الريح السهلة اهلبوب: والرخاء. ضد الشدة: والرخاء.  من جنوم السماء من منازل القمرجنمان: واخلَراتان

  : قال طُفيل. من ركض اخليل، ليس باحلُضر املُلِْهب، فرس ِمرخاء من خيل مراٍخ: واإلرخاء

  ِضراء أحست نَبَأةً من مكلِِّب  مراخيها الزجاج كأنها تُباري

  .معروف: واخلَري. الكالب: ع زج الرمح، والضراءمج: الزجاج

  .رجل ذو ِخري، إذا كان ذا فَضل: الفضل، ذكر أبو عبيدة أنه فارسي معرب يقال: واِخلري

وخار الرجلُ، إذا . وخار الثور خواراً، إذا صاح. خليج من البحر يمعن يف الرب، فارسي معرب: واخلَور
  .وفالن رِخي البال.  الستر فهو مرخى، إذا أسبلتهوأرخيت. صار خواراً

  ي -ا- و-ز-خ

وخِزي الرجلُ خيزى ِخزياً من اهلوان، وخِزي خيزى خزايةً من . نبت: اخلَزاء، مقصور أو ممدود
  .االستحياء، ورجل خزيانُ وامرأة خزيا

والزخ مر ذكره يف الثنائي، من زخه يزخه . ء أيضاًزخا: تزخ باملاء عند اِجلماع، ويقال: وأمرأة زخاخة
  .زخاً، إذا دفعه دفعاً عنيفاً

  .جيل معروف: واخلُوز

  .موضع: والزواخي

  ي -ا-و- س-خ

  .ضد البخل: السخاء

، أي "كونوا ِقردةً خاسئني: "وقوله جلّ وعز. وخسأت الكلب فخسأ فهو خاسىء كما ترى، أي أبعدته
w  .عدين، واللّه أعلممب
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  .وختاسى الرجالن، إذا تالعبا بالزوج والفرد. الفرد: الزوج، واخلَسا: ضد زكا الزكا: وخسا

  .الشجر امللتف، وأَعرف ذلك احلَلْفاء والقَصب إذ اجتمعا يف منِبت: واِخليس

  .ساخ الشيُء يسوخ ويسيخ مبعىن: وقالوا

  ي -ا-و- ش-خ

. يبيس البقل: واخلَِشي. أرض خشاة، واجلمع خشاً، وقد مر: ا حجارة، وقد قالواأرض رخوة فيه: اخلَشا

  : قال الراجز

  حفيفَ أفعى في خَِشي قَفِّ

  .خِشيت الشيَء أخشاه خشية، فهو مخِشي وأنا خاٍش: وتقول

  .عريب معروف: واخلَيش

  .وخاش ما يف الوعاء، إذا أخرج ما فيه جرفاً

  .روف، شاخ يشيخ شيوخاً وشيخوخةً، وشيخ تشييخاًمع: والشيخ

  ي - ا-و- ص-خ

  .برئت إليك من اِخلصاء يا هذا: اِخلصاء ممدود، وهو ِخصاء الدابة واإلنسان، يقال

ِصغر إحدى العينني وِكبر األخرى، وكذلك األذنان يف الدابة واإلنسان، رجل أَخيص وامرأة : واخلَيص
  .نساء ِخيصخيصاُء من رجال و

. غُؤوو العني من تعب أو مرض، ناقة خوصاُء من إبل خوص: واخلَوص. معروف: وخوص النخل

  .موضع: واخلَوصاء

  .ضيقة: وركي خوصاء

مسعت صخيخ احلجر، إذا ضربته حبجر آخر، وأحسب أن الصاخة اليت يف الترتيل من : والصاخة، تقول
  .هذا الصوت أو شدة الوقْع

  ي - ا-و- ض-خ

  .تفتت الشيء الرطْب خاصة وانشداخه، وليس بثَبت: اِخلضاء

  .اسم من أمساء الدواهي، زعموا: والضاخية

: جبل معروف، وقالوا: ووضاخ. أن تفعل كما يفعل صاحبك، واضخه مواضخة وِوضاخاً: واملواضخة w
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  .أُضاِخ

  .ه وخضاًالطعن غري املبالَغ، وخضه بالرمح يِخض: والوخض

  .مصدر خضت املاء أخوضه خوضاً: واخلَوض

  ي -ا-و- ط-خ

    

خِطىَء الشيَء خيطَأ خطاًء وِخطاًء، إذا أراده فلم يِصبه، ويكون أيضاً خِطىَء : اخلَطأ مقصور مهموز، يقال
ول خاطىء، ومنه قتل الرجلُ، إذا تعمد اخلَطَأ وأخطأ يخطىء إخطاًء، إذا مل يتعمد اخلَطَأ فهو خمطىء واأل

  .واخلطيئة تهمز وال مز. اخلَطَأ ألنه مل يرد قتله

  .خطا الرجلُ والدابةُ خيطو خطْواً، وهو خاٍط، وخطُوات مجع خطْوة من خطُوات القدم: ويقال

  .مظلمة: اُءوليلة طَخي. ووجد الرجلُ على قلبه طَخاً، إذا وجد عليه كَرباً. غيم رقيق، وقد يمد: والطَّخا

ووخطَه الشيب . وفَروج واخط، إذا قارب أن يكرب. الطَّعن، وخطَه يِخطه وخطاً، إذا طعنه: والوخط
  .يِخطه وخطاً، إذا شاع فيه

  .القطيع من النعام: واِخليط واخلَيط. الغصن من الشجرة: واخلُوط

طاً فهو خائط وخياط، والثوب مِخيط وخميوط خاط الثوب يخيطه خي: واحد اخلُيوط، ويقال: واخلَيط
  : وأنشدوا أليب ذؤيب. الوِتد: واخلَيطة بلغة هذيل. على األصل

  شديد الوصاِة نابٌل وابن نابِل  عليها بين ِسب وخَيطٍَة تَدلَّى

  : قال الشاعر. االماك يف الباطل: والطَّيخ

 وا ففي التعاشي الداءتتعاشَ  فاتركوا الطَّيخَ والتعاشي وإما

  ي -ا-و- ظ-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع العني والغني

  ي -ا-و- ف-خ

  .بِرح اخلَفاُء، إذا ظهر ما أخفيت، وبِرح اخلَفاُء، أي زال: اخلَفاء من قوهلم

 أكاد: "وقد قُرىُء. خفَيت الشيء، إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته: وأخفيت الشيء إخفاًء، ويقال

wوخوايف الطري، الواحدة خافية، وهي ما دون . ، بالفتح والضم، واّهللا أعلم بكتابه"أُخفيها"و" أَخفيها
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قال . اِجلن: واخلايف. ما دون الِقلَبة من السعف، لغة حجازيةّ: وخوايف النخل. القوادم من ريش اجلَناح
  : الشاعر

ال يمشي بها أحد يداءم وال  يمشي بب سحين الخافي به َأثر 

. فرس أَخيف، إذا كانت إحدى عينيه زرقاء واألخرى كحالء: واخلَيف من قوهلم. معروف: واخلَوف

أرض فيها هبوط وارتفاع، ورمبا سميت األرض إذا اختلفت ألوان حجارا خيفاً حنو خيف : واخلَيف
خريطة من : واخلافة. مواضع اخلوف: واملخاوف. لهااخلوف، قُلبت الواو ياًء لكسرة ما قب: واِخليفة. ِمىن
  .أَدم

  .موضع: وخفّان

  .كل بائلة تفيخ وتفيخ: مصدر فاخ يفيخ فَيخاً، وأفاخ يفيخ إفاخة، من قوهلم: والفَيخ

  : فأما قول أيب ِخراش اهلُذيل

  ذَكا النار من فَيخ الفُروغ طويل  يوم كأن ُأواره وعارضها

  .الرواية فَيح باحلاء غري معجمة ال غري، ومن روى باخلاء فقد أخطأ: كرقال أبو ب

  .فاخ الطِّيب وفاح مبعىن، لغتان فصيحتان: ويقولون

مصدر وخفْت السويق وما أشبهه باملاء وخفاً، وأوخفته أُوخفه إخيافاً فهو وخيف وموخف، : والوخف
  .وكذلك اِخلطِمي وما أشبهه

  ي - ا-و-ق-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الكاف

  ي -ا-و- ل-خ

صدفَة من صدف : واللَّخا أيضاً. استرخاء يف أسفل البطن، رجل ألْخى وامرأة لَخواُء: اللَّخا، مقصور
  .املُسعط: واللَّخا أيضاً. البحر شبيهة باملُسعط يوجر ا الصبيان

  : وقال الراجز. أيضاًواخلال من اخلُيالء، ورجل ذو خال من اخلُيالء 

  خاُل أبيه لبني بناِتِه

  : قال النِمر بن تولَب. مجع خائل: واخلالة. أي اختيال أبيه، يصف فحالً من اإلبل نزع يف بين بناته

بان هالخالة الخَلَب بوح الشباب  هوقد صحوتُ وما بالنفس من قَلَب  
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  .ة وكاتب وكَتبة وفاعل وفَعلَةمجع خالب، مثل عامل وعملَ: اخلَلَبة

    

وختوهلم باملَوعظة، إذا . وختول فالن بين فالن، إذا جعلهم أخواله. وزعم قوم أن اخلال لواء اجليش
كان رسول اّهللا صلى اّهللا عليه وسلم يتخولنا : "والتخول والتخون واحد، ومنه احلديث. تعاهدهم ا

. وفالن يخول على أهله، إذا كان يرعى عليهم. واستخوهلم، إذا جعلهم خوالً. ، أي يتعهدنا ا"باملَوعظة

تفرق القوم أَخولَ أَخؤلَ، وأصل ذلك من الشرر الذي يتساقط من احلديد إذا : ويقال. اخلدم: واخلَول
 فيها املطر، واجلمع يستخال: وسحابة مِخيلة. معروفة، ال واحد هلا من لفظها: واخليل. ضرب باِملطرقة

. واخلال من اخلُيالء. ضرب من الثياب: واخلال. ما ظهر لك ليالً أو اراً مما ال تحقّه: واخلَيال. مخائل

  .األثر يف البدن: واخلال

الذي يف الوجوه : واخلال. ورجل خالُ ماٍل وخائلُ ماٍل، إذا كان حسن القيام عليه. أخو األم: واخلال
  .اِحللِْتيت، لغة ميانية: واِخليل. طائر يتشاءم به: يلواَألخ. وغريه

ومكان . مصدر ختاىل القوم ِخالًء إذا كانوا حلفاء مث تباينوا: واِخلالء. الرطْب: واخلَلَى. اسم: وخالوة
ِحران الناقة، وال يكون للجمل، وهو يف : واِخلالء. متضعضع قليل األهل: وعسكر خاٍل. فارغ: خالء
  : قال زهري.  كاِحلران يف اخليلاإلبل

  ِقطافٌ في الركاب وال ِخالء  الفَقارة لم يخُنْها بآرزة

  ي -ا- و-م-خ

  .موضع: اخلَماء

  .جبل معروف: وِخيم

  .وخام الرجلُ عن الشيء يخيم خيماً وخيماناً، إذا حاد عنه

  .موضع: وذو خيم. معروفة، واجلمع خيم وِخيام وِخيم: واخلَيمة

  .الطبيعة أو الغريزة أيضاً، فارسي معرب: واِخليم

  .ورجل وِخم بين الوخامة

  ي - ا-و-ن-خ

قال . أخىن عليه الدهر إخناًء، إذا عطف عليه بشدائده: واإلخناء من قوهلم. معروف: اخلَنا، مقصور
w  : النابغة
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  لُبِدعليها الذي َأخْنَى على َأخْنَى  أضحتْ خَالء وأضحى أهلُها احتملوا

وخنخوة فهو مالرجل من الن ِخيون.  

  : قال الشاعر. وأناخ البعري ينيخه إناخةً

  إذا جعجعوا بين اإلناخة والحبِس

  .معروف، عريب، واجلمع خون: واِخلوان. ورجل خائنة وخائن

  .يوم من أيام األسبوع، من اللغة األوىل: وخوان، ويقال خوان

  .من شهور السنة بالعربية األوىلشهر : وخوان

  ي -ا-و- و-خ

واألخ اسم ناقص، وهو أخ . مصدر واخيته وآخيته مواخاةً وإخاًء: واإلخاء. معروف، مجع أخ: اإلخوان
  .هو أب لك: لك كما قالوا

واخلَواء، . فارغ: وموضع خواء. اجلوع، مقصور وقد مده قوم، وليس بالعايل، والقصر أعلى: واخلَوى
  : قال الراجز. الفُرجة بني الشئني أو اهلواء بينهما: دودمم

  يبدو خَواء األرض من خَوائِه

يووخ وموضعان: وخ.  

  ي - ا-و- ه-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الياء

  باب الدال في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- ذ-د

  .ذاد يذود ذَوداً وِذياداً: أُمهلت إالّ يف قوهلم

  ي - ا-و-ر-د

ىدٍد كما ترى: الرفهو ر دىى رالرجلُ يرد ِديقال الشاعر. املوت، ر :  
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 أعبد اهللا ذَِلكُم الردي فقلتُ  تنادوا فقالوا َأردِت الخيُل فارساً

  .وردؤ الشيُء، إذا صار رديئاً، واالسم الرداءة. وأرديته أنا إرداًء

وتدارأ الرجالن، إذا تدافعا، . ندرأ باّهللا ما ال نطيق: نه قوهلمودرأت الشيء عين أدرأه، إذا دفعته، وم
: والدرء. اسم رجل، مهموز مقصور: وِدرأَ. وكذلك تدارأ القوم وادارءوا، إذا تنازعوا يف شر أو خصومة

: والدرء.  رميته بهودرأته حبجر ودريته، يهمز وال يهمز، إذا. اللهم إين أدرؤك يف حنره: ويف الدعاء. الدفع

  .القطعة املشرفة من اجلبل، واجلمع دروء

  .العظيم اخلُصيتني: واآلدر من الناس واخليل

ودارة . موضع: ودار. بطن من العرب: وبنو الدار. هذه دار القوم ودارم: معروفة، يقال: والدار
. ماء بني البصرة والبحرين: دارو. موضع، وهي مخس دارات منها دارة جلْجل ودارة مأْسل: جلْجل

معروف، : والدير. وبعض العرب جيمع الدار ِديراناً، كما مجعوا ناراً نرياناً وجاراً جرياناً وفاراً فرياناً
  .ويجمع أدياراً وِديراناً

. أهلَهالرائد ال يكِْذب : واملثل السائر. طالب الكأل، وهو األصل، مث صار كلّ طالب حاجة رائداً: والرائد

    : قال الراجز. ِلدته: وِريد الرجل

  قالت سليمى قَولةً لِريِدها

  ما البن عمي مقِْبالً من ِشيِدها

  بذات لَوٍث عينُها في ِجيِدها

طرفا اللحيني مما يلي الصدغ من عن ميني ومشال، الواحد رأْد، يهمز وال : والرأْدان. يصف ِقربة: قال
. وتراءدت الريح، إذا اضطربت يف هبوا.  الذي يدور فيه طرفا اللحيني، واجلمع أراديهمز، وهو العظم

: واملَراد. جارية رؤد فهمزت، يف الناعمة: كثرية ايء والذهاب، فإذا قلت: وجارية رادة، غري مهموز

: والريد.  تريدهالشيء الذي: واملُراد. املوضع الذي يرود فيه اإلنسان يذهب وجييء، وكذلك مراد الريح

معروفان، شيطان ماِرد ومريد وقالوا ِمريد، يف وزن : واملاِرد واملَريد. احلَيد الناتىء من اجلبل، واجلمع ريود
  : قال الشاعر. واملَريد واملَريس واحد. ِفعيل

نمه وأيرهم ن ولكنبجِر  لم يالمريِد المخم ببه شُر أضر  

  : قال الراجز. الرملة اليت ال تنبت، ومنه اشتقاق األمرد: واملَرداء. يد املخمراملد: ويروى

رجمرادِء ه هالّ سألتم يوم  

رمداً عنّا وعنكم وعمحم  w
w
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  ي - ا-و-ز-د

  .أُمهلت

  ي -ا- و-س-د

دىلون بعضهم يف بعض: القوم سةَ، إذا أمهلهم. مهمى ف: ويقال. وأسدى الوايل الرعيالنٌ فالناً، إذا دس
اها: "أغواه، ومنه قوله جلّ وعزسن دم وفد أنشدوا يف هذا بيتاً زعم أبو حامت أنه . ، واّهللا أعلم"وقد خاب

  : مصنوع

 حالئلُه عنه أرامَل ضيعا  وأنتَ الذي دسيتَ عمراً فأصبحت

  .طن من العرب من بين ضبةب: الذئب املسن منها، زعموا، واجلمع ِسيدان، وبنو السيد: والسيد

  ي -ا- و-ش-د

  .وشدا فالنٌ من العلم شيئاً، إذا أخذ منه بعضه. شدا يشدو شدواً، إذا مد صوته بغناء أو غريه

  : قال الشاعر. اِجلص: والشيد

 كحية الماء بين الطَّي والشِّيِد  ال تحِسبنّي وإن كنتُ امرءاً غُمراً

شاد : وتقول. ، أي جمصص، فأما املشيد فاملطول واملرفوع"ٍر معطَّلة وقَصٍر مشيٍدوبئ: "ومنه قوله عز وجلّ
  .فالن بذكر فالن، إذا رفعه

  .أبو بطن من العرب من بين كنانة، أخو القارة: والديش

  ي -ا-و- ص-د

لعة، إذا ومنه داصت الس. داص يديص ديصاً وديصاناً، إذا حترك وزال عن موضعه إىل موضع آخر
  : قال الراجز. وكل متحرٍك دائص. حركتها بيدك فجاءت وذهبت يف اجللد

ها إنبيصقد رأى و الجواد 

  فأينما داصت يِدص مديصها

  .فحيثما داصت: ويروى

  ي -ا-و- ض-د
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. فيه حىت متألهدأظت املَتاع يف الوعاء، إذا كرتته : أُمهلت وكذلك حاهلا مع الطاء والظاء إالّ يف قوهلم

  : قال الراجز. دأظت القُرحةَ، إذا غمزا ففضختها: وذُكر عن يونس أنه قال

 حمى أعناقَهن المحض وقد

ضغَر أظُ حتى ال يكونوالد  

  .أي حمى هذه اإلبلَ اللنب عن أن تذبح

  ي - ا-و- ع-د

رجل دِعي بين : والدعوة من قوهلم. فعول مدعومعروف، دعوت أدعو دعاًء فأنا داٍع وامل: الدعاء، ممدود
ومسعت دعوى . ادعيت عليه ماالً ادعاًء، واالسم الدعوى: والدعوى من قوهلم. الدعوة، إذا ادعى يف قوم

وقد فسرنا الدعاء وما جيري جمراه يف كتاب . القوم يف احلرب، إذا تداعوا بيا بين فالن ويا بين فالن
  .لقرآنا

  .مصدر عاديت بني صيدين ِعداًء: والِعداء. وعدا يعدو عدواً

مجع عدو، وهم العداة بضم العني إذا ادخلت اهلاء، : واألعداء. نواحيه، الواحدة عدوة: وأعداء الوادي
  .والِعدى بال هاء بكسر العني

واستعديت عليه السلطانَ . ت حد احلقوتعديت على فالن تعدياً، إذا جاوز. غرباء: وقوم ِعدى، مقصور
وِبت على عدواَء، أي على مكان متعاٍد، إذا بت على . بعدها: وعدواء الدار. استعداًء، إذا استعنته عليه

  .غري طمأنينة

  .دمعروف، وعدت الرجلَ أِعده وعداً وواعدته مواعدةً وِوعاداً، وأوعدته بشر، واالسم الوعي: والوعد

معروف، واجلمع : والِعيد. ورجع عوده على بدئه، واالسم الِعياد. وعاد الشيُء يعود عوداً، إذا رجع
بطن من مهرة تنسب إليهم اإلبل الِعيدية، وهو الِعيد بن اآلمري : وبنو الِعيد. وعاده ِعيد، أي هم. أعياد

  .وص بن إرم بن سام بن نوح عليه السالمجيل معروف، عاد بن ع: وعاد. بن مهرة بن حيدان

    

  ي - ا-و- غ-د

وظبية . املبكِّر باملطر: الفاعل من الغدو، وكذلك الغادي من السحاب: والغادي. معروف: الغداء، ممدود
  .فتية، وكذلك املرأة، وهي الرخصة العظام السبطَة اخلَلْق: غادية

w  .رخص ناعم، ومجع أغيد وغَيداء ِغيد:  أغْيدوغصن. ناعمة متثنية: وامرأة غَيداء
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: ما الوغْد؟ فقالت: قلت ألم اهليثم: الضعيف، وهو خالف النجد، قال أبو حامت: والوغْد من الرجال

كنت وغْداً يوم : ومن أوغد منه؟ وقال العطاردي: الوغد العبد، فقالت: إنك قلت مرة: فقلت. الضعيف
واغدت الرجلَ مواغدةً، إذا فعلت كما يفعل، وهو مثل الوئام سواء، واءمته و. الكُالب، أي ضعيفاً

  .مواءمةً وِوئاماً، وواضخته مواضخةَ وِوضاخاً

  ي -ا-و- ف-د

  .يف ظهره عوج، واألنثى دفْواء: وِعل أدفَى، وهو الذي يعوج قرناه وينعطف على ظهره، وبعري أدفَى

وجاء قوم من جهينة إىل النيب صلّى . وز، ودِفي وأدفيته يف لغة من مل يهمزودِفىء الرجلُ وأدفأته أنا، مهم
أَدفوه، فقتلوه ألنه مل يكن من لغته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : اهللا عليه وآله وسلّم بأسري يرعد فقال

  .اهلمز، ويف لغتهم أدِفئوه من الدفَأ

  .، وداءفت مداءفةً، إذا أجهزت عليهودأفت كلى األسري دأْفاً، بالدال والذال

  .ِمسطح التمر بلغة عبد القيس، واجلمع أفِدية: والفداء، ممدود

  .ِفداٌء لك وِفداٍء لك، وِفدى لك وفَدى لك، مقصور: وتقول العرب

يفأد ا احلديدة اليت : واِملفْأد. وفأدت اللحم، إذا اشتويته. وفأدت الرجلَ، إذا أصبت فؤاده. اسم: ومفداة
  .اللحم، وحلم فئيد ومفؤود

قال . وفاد الرجلُ، إذا مات. وأفدت الرجلَ خرياً أُفيده إفادةً فأنا مفيد وهو مفاد. موضع معروف: وفَيد
  : لبيد

 حتى فاد والشيب شامُل وعشرين  رعى خَرزاِت الملك عشرين ِحجةً

  : قال األعشى. ذكر البوم: والفَياد

  صوت فَياِدهايؤرقني 

  ي -ا-و- ق-د

  .ِمشمت قَداة الِقدر، أي رائحتها

  .بشم الفصيل عن اللنب، دِقي الفصيلُ يدقَى دقى شديداً: والدقَى

  .معروف: والقَيد. بيين وبينه قاد قوٍس مثل قاِب قوٍس وِقيد قوٍس، وكذلك ِقدى قوٍس: ويقال

وفرس أَقْود بين القَود، إذا كان يف عنقه طول . داً، ودابة قَؤود بين الِقيادوقُدت الدابةَ أقودها قَوداً وِقيا
د. وتطأمنداً: والقَوقتل الرجل بالرجل، ِقيد فالن بفالن قَو.  w
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  ي - ا-و- د-ك

ياء وكُدقَيات. جبالن قريبان من مكة: كَدقال ابن قيس الر :  

أقفرتْ بعد عبد شمٍس كَداء  يفا فكُدفالبطحاء كْنلر 

  : وقال حسان بن ثابت األنصاري

  تثير النقع موعدها كَداء  خيلَنا إن لم تَروها عِدمنا

. ِضباب الكُدا: والكُدية، واجلمع كُداً، وهي األرض الغليظة، والضباب مولعة باحلفر فيها، فلذلك قالوا

  .وأكدى املَعِدنُ، إذا مل يخرج شيئاً. وبهوأكدى الرجلُ يكدي إكداًء، إذا مل يفُز مبطل

  .األرض الغليظة: والكَديد. ما بقي يف أسفلها من املَرق اليابس: وكُدادة الِقدر

  .مفترشة السنام، وكذلك أكَمة دكّاء، وتجمع األكمة دكّاوات: وناقة دكّاء

صعب : وتكاءدين األمر. صعبة املُطَّلَع: وعقبة كَؤود. ووقع القوم يف كَأْداء منكرة، أي يف صعود صعبة
علي.  

: مثل الصربة من الطعام، يقال: والكَود. ِكدته كَيداً وكُدته كَوداً، لغتان: معروف، تقول العرب: والكَيد

  .كودت التراب تكويداً، إذا مجعته كالكُثبة، لغة ميانية

  .معروف: والديك

  .لبحر، عريب صحيح معروفضرب من صدف ا: والدوك

  ي -ا-و-ل-د

  : قال الراجز. الدلو: الدالة

 أي دالِة نَهٍل دالتي

  قاتلتي وِملُْؤها حياتي

ودال دلوه، إذا طرحها يف البئر، وأدالها، إذا . أي قاتليت من الثِّقل، وِملؤها حيايت ألا تروي إبله
األرض اليت تسقى بالدلو واملَنجنون، : والدالية. ي أخرجها، أ"فأدىل دلْوه: "وقوله عز وجلّ. أخرجها

  : قال الشاعر. البكَرة: واملَنجنون

  وعليهم تدور كالمنْجنوِن

  : قال الراجز. ومجع دالية دواٍل، عريب معروف. يعين البكَرة العظيمة

نَّأ المعلوِل كأنربالي w
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  ماء دوالي زرجوٍن ِميِل

    

أاليناء: رلَ غُرمولُه. اِحلنه إدالًء، إذا رووغري وأدلَى الفرس.  

ودلوت البعري أدلوه دلْواً، إذا . وداليت الرجلَ مداالةً، إذا رفقت به. وأدلَى الرجل حبجته، إذا أوضحها
  : قال الراجز. رفقت به يف السوق

  ال تَقْلُواها اليوم وادلُواها

   تَرعاهالبئسما بطء وال

  : قال الراجز

  ال تَقْلُواها وادلُواها دلْوا

  إن مع اليوم أخاه غَدوا

  .أبو بطن من عبد القيس: والديل

  .أبو بطن من بين حنيفة: والدول

  .والدئل والديل يقاالن مجيعاً هلذه القبيلة من بين بكر بن عبد مناة بن ِكنانة من بين ِكنانة

  . اخلاثراللنب: واإلدل

  ي - ا- و-م-د

  : قال الراجز: موضع أيضاً: والدام. موضع: أُدمى

  لو أن من باُألدمى والداِم

  عندي ومن بالعِقد الركاِم

  لم أخشَ ِخيطانَاً من النَّعاِم

  .غَِشيهداماء الريبوع، وهو ما فوق جحره من التراب ألنه قد تدأّم اجلُحر أي غطّاه و: والداماء

  .املطر الدائم يومني أو ثالثة، وال يكون إالّ ساكناً: والدمية

  .موضع: ودومة اجلَندل. خنل املُقل، الواحدة دومة: والدوم أيضاً. مصدر دام يدوم دوماً: والدوم

  ي - ا-و- ن-د
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  .وأنديت إنداًء، إذا أفضلت. مصدر ناديته منادةً وِنداًء: النداء

  .م ونِديهم واحد، وهو جمتمعهم وجملسهم، واجلمع أنديةونادي القو

  : قال الراجز. وكل ما ظهر فهو ناٍد كأنه نادى بظهوره

  غراء تَسبي نَظَر النَّظوِر

  بفاحٍم يعكَفُ أو منشوِر

  كالكَرم إذ نادى من الكافوِر

  .أي ظهر وبدا

.  الدعاء والثُّغاء، ومن كسره جعله مصدر ناديته ِنداًءالنداء والنداء، فمن ضمه أخرجه مخرج: ويقال

  : وأنشد. ِنداء الصوت، وهو بعد مداه: والنداء

 أن ينادي داعياِن لصوٍت  أنْدى فقلت ادعي وأدعو إن

: يةواملُنِد. ما تطاير من اِملرضخة من حتتها: ونوادي النوى. شواردها: ونوادي اإلبل. أي أبعد ملداه

  : قال الشاعر. الفضيحة أو الداهية اليت يشيع هلا خرب

  عليك من المصابيح الِجالِد  المنِْدياِت أقلَّ رزًأ وجدتَ

والندى من . هذا رجل قطع أنف رجل فحكم عليه بالقصاص فكان أسهل عليه من إعطاء الدية إبالً
  .الثرى والندى من اجلود، مقصوران

اسم فرس من خيل العرب : ومودون أيضاً. ِدنه ودناً، إذا نديته وبللته فهو ودين ومودونوودنت الشيَء أ
  : قال الشاعر. معروف

 وفارِسه ِجهارا بمودوٍن  ونحن غَداة بطن الخَوِع جئنا

  .وفارسه شيبان أبو ِمسمع، والشعر لذي الرمة

واداً، إذا متايل من الننود نالرجلُ ي عاس خاصةوناد.  

  ي -ا-و-و-د

ورجل داء، يف معىن . موضع معروف: واَألدواء. ومجع داء أدواء. معروف، واجلمع أدوية: الدواء، ممدود
ورجل دوى، مقصور، وهو الوخم . داويت الفرس ِدواًء، إذا أضمرته: الضمر، يقال: والدواء. ذي داء
  : قال الراجز. الثقيل

w لمزمِلأقُود بالدوى ا وقد
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  أخرس في السفْر بقَاقَ المنزِل

وادوى الصبيان يدوون ادواًء، إذا . ما خثر على اللنب واملَرق، وهي القشرة اليت جتمد على رأسه: والدواية
  : قال الشاعر. أخذوا تلك القشرة فأكلوها

  كما كَتَمتْ داء ابِنها ُأم مدوي

اللِّجام بعمود البيت، توري : يا أُمِت آدوي؟ فقالت:  قال ألمه، وأم ِخطبه عندهاواألصل يف هذا أن صبياً
قال . ما خثَر على الشفة من الريق من العطش: والدواية. عن ذلك أنه طلب ِلجام الدابة لئال يستصغر

  : الراجز

 سحيم ومعي ِمدرايه أنا

وايهذي الد أعددتُها لِفيك  

  .ِفقرته، واجلمع دأْي كما ترى: ودأْية الفرس والبعري

  .واسع: وعش يِدي. يديت إىل فالن يداً، إذا أسديتها إليه: ويقولون

والسماَء بنيناها : "ومنه قوله عز وجلّ. ورجل ذو آد وذو أَيٍد، أي قوة. القوة، وكذلك اَألود: واَأليد
  .م، أي بقوة، واللّه أعل"بأَيٍد

إن " وال يؤوده ِحفظُهما: "ومنه قوله عز وجلّ. وآدين هذا األمر يؤودين أَيداً وأَوداً، إذا ظك وأثقلك
  .بطن من العرب: وبنو أَود. شاء اللّه

    

مصدر ودى الفرس : والودي. صوت أخفاف اإلبل على األرض: والوئيد. ووأدت املوؤودة أئدها وأْداً
  : قال الشاعر. ، إذا قطر املاء من غرمولهيدي ودياً

  حمار ودى خلفَ اسِت آخر قائِم  ابن ُأبيٍر خلفَ قيٍس كأنّه ترى

  .موضع: واألوداة

  ي -ا-و- ه-د

  : قال الشاعر. ِهداء العروس إىل زوجها: واِهلداء. رجل ِهداء مثل ِهدان سواء، وهو الوخم الثقيل

  فحقَّ لكل محصنٍة ِهداء  تَكُِن النساء مخباٍت فإن

  : قال الراجز. ورجل أَهدأُ، مهموز مقصور، وهو اَألجنأ، واألنثى هداء

w  جوزها من برق الغَميِم
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  َأهدُأ يمشي ِمشيةَ الظَّليِم

طبق : مقصورواِملهدى، . رجل هاٍد بين اِهلداية: واِهلداية من قوهلم. معروف: واهلُدى. معروف: واهلَدي
ورمى الرجل بسهم مث رمى بآخر هدياه، إذا . يهدي إىل الناس كثرياً: ورجل ِمهداء، ممدود. يهدى فيه

  .قصد قصده

  .شديدة: وداهية دهياء. معروفة، واجلمع الدواهي: والداهية. والدهاء، رجل داٍه بين الدهاء

  .املطمئن من األرض، واجلمع ِوهاد: والوهدة

  .بطن من العرب: وبنو هود. اسم نيب عليه السالم: وهود. معروفة: واهلَوادة

أيام : وأيام هيٍد. وتقول العرب هيد ما لك، إذا سألوا الرجلَ عن شأنه. كلمة تقال عند اِحلداء: وهيِد هيِد
ا سرير من ذهب عليه امرأة وذكر ابن الكليب أنه وجد باليمن حفرياً فدخل فيه فإذ. كانت يف الدهر القدمي

أنا حبى بنت تبع مت يف زمان هيٍد، وما : طوهلا عشرة أذرع وعند رأسها لوح من ذهب مكتوب عليه
  .هيد، مات فيه اثنا عشر ألف قَيل، ومت وال أُشرك باّهللا شيئاً

  باب الذال في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي - ا-و-ر-ذ

  .فالن يف ذَرى فالن، أي يف ناحيته: قوهلممجع ذَرى من : األذراء

  ي - ا-و-ز-ذ

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع السني والشني والصاد والطاء والظاء

  ي - ا-و- ع-ذ

  .يسقى مباء السماء: وزرع ِعذْي. الفُسحة والبعد من الريف، أرض عِذية وعذاة: العذاء

  .عاً وذَيعاناًوذاع السر يذيع ذَي. ال يكتم ِسراً: ورجل ِمذْياع

  ي - ا-و- غ-ذ
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وغَذّى الِعرق يغذّي، إذا . الِغذاء، ممدود، وهو كل ما اغتذاه اإلنسان وغريه، وغذوت الطفلَ أغذوه غَذْواً
  .وغَذّى الرجلُ ببوله يغذّي، إذا خد به يف األرض. مل يرقَأ دمه

  ي -ا-و- ف-ذ

  .أُمهلت

  ي -ا-و- ق-ذ

  .قد مر ما فيها يف الثنائي

  ي - ا-و- ك-ذ

ذَكا النار، مقصور، وهو : والذَّكا. ِحدة النفْس، ممدود: والذَّكاء. ذَكاء السن، وهو متامه، ممدود: الذَّكاء
  : قال الشاعر. من الواو

  ذَكا الناِر من فَيح الفُروغ طويُل  يوم كأن ُأواره وعارضها

  : قال الشاعر. الشمس، ممدود، اسم هلا خاص: وذُكاء

  َألقَتْ ذُكاء يمينَها في كافِر  ثَقَالً رثيداً بعدما تذكَّراف

  .الصبح: الليل، وابن ذُكاء: كافر هاهنا

  .حلمتا فَِخذي الدابة، واجلمع كاذٌ: والكاذَتان

  ي -ا-و-ل-ذ

. تاب القرآنأمساء مبهمة معروفة مستعملة، وقد استقصيناها يف ك: الَّذي والَّذُّ واللَّذان واللَّذون والَّذين

  .اسم رجل من فرسان العرب أحِسبه من قيس: واللَّذان

  ي - ا- و-م-ذ

  .باقي النفس، ممدود: الذّماء

  ي - ا-و- ن-ذ

  .مضى ما فيها وكذلك حاهلا مع الواو واهلاء والياء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1260   

  باب الراء في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي - ا-و- ن-ذ

  .مضى ما فيها وكذلك حاهلا مع الواو واهلاء والياء

  ب الراء في المعتّلبا

  وما تشعب منه 

  ي -ا- و-ز-ر

وما . وما رزأت فالناً شيئاً، أي ما أصبت من ِقبله شيئاً، وهي املَرِزئة والرزيئة. رِزئت الشيَء أُرزؤه رزءاً
  : قال لبيد. رزئت به، أي ما أُصبت به

زيئةَ مثلُها إنزيئةَ ال ركلِّ أٍخ كضوء الك  الر وكِبِفقدان  

  .وزريت عليه، إذا ِعبته. وأزريت بالرجل إزراًء، إذا استصغرته

  .وزريت عليه، إذا رددت عليه قوله

وشجرة أِرزة . وأِرز الشيُء يأرز أَرزاً، وإن شئت قلت أَرز، إذا ثبت يف األرض. وفالن أَزري، أي عوين
  ".رزة املُجِذية على األرض حىت يكون اجنعافُها مرةًومثل املنافق مثل اَأل: "ويف احلديث. وآِرزة، أي ثابتة

    

اخلشبة اليت : والزيار. األجمة، واجلمع زار: والزارة. وزأر األسد يزئر ويزأر، بالفتح والكسر، زأْراً وزئرياً
 رئيسهم الذي :وزور القوم وزويرهم. الصدر: والزور. يف طرفها خيط يضعها البيطار يف فم الدابة

  : وأنشد. يطيفون به

ْميهم وجئنا باألصرجاءوا بزو  

مهب البرٍد ضشيٍخ لنا معو  

الذي حيب حديث : والزير. وزور فالن كالماً، إذا أصلحه وقام عليه، ومنه شهادة الزور كأنه يزورها
  : وأنشد ملهلِهل بن ربيعة التغليب. النساء، وأصله من الزيارة

 بالذَّنائب أي ِزيِر لخُبر  كُليٍب ولو نُبش المقابر عن
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: والوزر. وزعم بعض أهل اللغة أن اشتقاق الوزير من هذا كأنه حيمل الِوزر عن صاحبه. اإلمث: والِوزر

  .كلّ ما جلأت إليه

  ي -ا-و- س-ر

  .رئيسهم: ورأس القوم. معروف، رأس اإلنسان وغريه: الرأس

  .م، إذا صرت رئيسهم، فأنا رائس والقوم مرؤوسونورأست القو

  .عظيم الرأس: ورجل رؤاسي. ورأست الرجلَ، إذا ضربت رأسه

  .بطن من العرب: وبنو رواس. أعاليه: وروائس الوادي

  : قال الشاعر. وراس الرجلُ يف ِمشيته يريس ريساً وريساناً، إذا تبختر، وكذلك األسد

لهم يحأتاهم بين َأرِريس  

  .اسم: وريسان. قائمه: وِرياس السيف

وساوره . وسار الرجل يسور سوراً، إذا وثب. ِسوار املرأة، واجلمع سور وأسِورة وأساِور: والسوار
  .سار يسري سيراً: ويقال. مساورةً وِسواراً، إذا واثبه

  : قال الشاعر. وسائر الشيء وساره واحد

  كلون النَّؤور وهي أدماء سارها   فلونُهماء المرد فاها وسود

  .ضرب من الثياب يقال إنه الذي يسمى املُلْحم: والسرياء

سري الليل، سرى : والسرى. ضد الضراء: والسراء. ضرب من الشجر ممدود تتخذ منه الِقِسي: والسراء
  .، بالقطع والوصل"أهلكفاسِر ب"وقد قرىء . القوم وأسروا، لغتان فصيحتان

رال أدري من أي شيء اشتقاقه: قال األصمعي. اسم رجل: واِرسة بن م.  

أسرت الرجلَ آِسره أسراً فأنا آِسر وهو : وتقول. الِقد الذي يشد به اِملحمل، وبه سمي األسري: واألسر
قال .  يشد ا القَتب، يعين الِقدوكذلك اآلسرات اليت. رجل ذو أسر، أي ذو قوة: مأسور وأسري، ويقال

  : الشاعر

  كما قيد اآلِسراتُ الِحمارا  وقيدني الشِّعر في بيته

أراد احلمار من اخلشب الذي يجعل عليه السرج أو الرحل، وميكن أن يكون احلمار من احلمري املعروفة 
د بالِقدقد أُسر، أي قُي.  

w  ي -ا-و- ش-ر
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. احلبل، ممدود: والرشاء. حسن امللبس: والرياش. وطائر راش، إذا نبت ريشه. ن ضعيفاًرمح راش، إذا كا

دمقصر ويراء يرى. والشى أرض كذا وكذا، واجلمع أشراء: الناحية، يقال: والشرى. حنن يف شروالش :

شِري جلده : ريب معروف، يقالع: والشرى الذي يظهر يف اجللد. شجر احلنظل، وبه سمي الرجل شرية
رىى شيشر.  

  ي - ا-و-ص-ر

  .القَطْع، صراه يصريه صرياً: والصري. آِجن: املاء القدمي املكث، وماء صرى: الصرى

  .وصخرة صراء يف معىن صماء، وهذا أحد ما جاء أنثاه على فَعالء وال أفعل له

  .الثِّقل: واإلصر

. صاره يصوره صوراً: ويقال. فَيح املسك: والصوار.  من بقر الوحش، واجلمع ِصريانالقطيع: والصوار

  .مجاعة النخل: والصور. بطن من بين ِهزان بن يقدم بن عنزة: وبنو صور. امجعهن": فصرهن إليك"و

  ي - ا-و-ض-ر

  .أرض، أَرض: وال يقول عريب. معروفة، واجلمع األرضون: األرض

  : قال الشاعر. مكان أريض بين األراضة واإلراضة، إذا كان خليقاً للنبت: قالوي

أريضةٌ بالد ٍث في فضاٍء عريِض  عريضةٌ وأرضغَي دافعم  

هذه الدابة املعروفة، واجلمع أَرض، : واَألرضة. الِبساط الذي يلقى على األرض، واجلمع أُرض: واإلراض
  .النفْضة والرعدة: واَألرض. ود فهو مأروض، إذا أُكلوأُِرض الع. وزن فَعل

  : وأنشد. ما واراك من الشجر: والضراء

  يمشي الضراء ويخِْتُل

له ضراوةٌ : "ويف احلديث. وضِري على الشيء يضرى ِضراًء وضراوةً، إذا اعتاده. ضد النعماء: والضراء
  ".كضراوة اخلَمر

    : قال الشاعر. والضراء مجع ضاٍر وضٍر. فالن الضراَء إذا ختلهوفالن ميشي ب

  ِضراء أحست نَبَأةً من مكلِِّب

  .مصدر راضيته مراضاةً وِرضاًء: والرضاء، ممدود. ضد الغضب: والرضى

بني : "ويف احلديث. معروفة، واجلمع رياض: والروضة. وراض الدابةَ يروضها رياضةً، والرجل رائض
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  ".قربي وِمنبري روضةٌ من رياض اجلنة

  .بطن من بين ِهزان بن يقْدم بن عنزة: وبنو ضور. ضاره يضوره ويضريه ضوراً وضيراً: ويقال

  ي -ا-و- ط-ر

  .وأدمي مأروط، إذا دبغ باَألرطَى، واجلمع أراٍط كما ترى. ضرب من النبت: األرطَى

وأطرأت الرجلَ إطراًء، . دمت عليهم أو نزلت م وهم ال يعلمون، فأنا طارىءوطرأت على القوم، إذا ق
  .إذا مدحته

  .ورطأ الرجلُ املرأةَ، إذا نكحها

  .وأطرت العود آِطره أطْراً، إذا عطفته

  .وطار الطائر يطري طَيراناً. ما طار حرانا يطُور، إذا مل يقْربنا: وتقول. ناحيتها: وطَوار الدار

  ي -ا-و- ظ-ر

ظُئرت الناقةُ فهي مظؤورة، إذا عطفت على ولِد غريها، وهي ِظئر، واجلمع ظُؤار وأظآر على وزن أفعال 
  .وأظْؤر على وزن أَفْعل يف أدىن العدد

  ي -ا- و-ع-ر

حية، النا: والعرا، مقصور. الرعدة من فزع أو حمى: والعرواء. األرض الفضاء: والعراء. مجع راٍع: الرعاء
. وال يكادون يستعملون العرا يف هذا الباب، واألكثر احلَرا: قال أبو بكر. ال تطُورنَّ بعرانا وال حرانا

  .وأعريت النخلةَ إعراًء، إذا أعطيت الرجل محلَها عاماً، والنخلة عِرية واجلمع عرايا

وبعض العرب جيعل العائر مكان . دة الرمدوالعوار كالقَذى جيده الرجل من ش. وعار الدابةُ يعري، إذا ضل
  : قال الشاعر. العوار

 عائر ِطبها وال حذَُل ال  ما بال عيني تبيت ساهرةً

  : قال الشاعر. وعارِت العني وعِورت واعورت مبعىن

ِفيتَ سائٍل عنّي حبتْ عينُه أم لم ِتعارا  ورأعار  

وريعان : ذا أحد ما جاء على فَعلْته ففَعلَ، وقد مضى مستقصى يف الثالثيوعرت عني الرجل فعارت، وه
  .أوله: كل شيء
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  ي -ا- و-غ-ر

، واّهللا "إن أصبح ماؤكم غَوراً: "ومنه قوله جلّ وعز. غار املاُء يغور غَوراً، إذا نضب وذهب يف األرض
  : د بيت األعشىوينش. أغار: وغار الرجلُ، إذا قصد الغور، وال يقال. أعلم

  غار لَعمري في البالد وَأنجدا  نبي يرى ما ال ترون وِذكْره

  .وغارت عينه غُؤوراً. وغار الرجلُ على أهله من الغرية

وأغرت على العدو من . وِغرت أهلي أَِغريهم، إذا ِمرتهم. املنخفض من األرض، واجلمع ِغريان: والغار
  .الغارة أُِغري إغارةً

  .رت احلبلَ، إذا أحكمت فتلَهوأغ

ورغَِت الِقدر رغوةً، وهو . رغا الفحلُ رغاًء: يقال. رغاء الفحل من اإلبل، وهو صوت اهلدير: والرغاء
  .زبدها

  .غُر: ومجع اَألغَر. اسم فرس بعينه: والغراء أيضاً. وفرس أَغَر، والغراء األنثى

  .ء، إذا أُولعت بهوأُغريت بالشي. معروف: والِغراء

  ي - ا-و-ف-ر

  .بالرفاء والبنني: ومنه قوهلم. االلتئام: الرفاء، ممدود

  .وأرفأت السفينةَ، إذا كألا، وهذا جييء يف اهلمز. ورفأت الثوب أرفَؤه رفْأً، إذا ألمت خرقه

  : قال الشاعر. محار الوحش، واجلمع ِفراء، ممدود: والفَرأ، مقصور مهموز

  وطعٍن كإيزاغ المخاض تَبورها  كآذان الِفراء فُضولُه بضرٍب

  : وقال اآلخر

 كأنني فَرٌأ متار فصرتُ  إذا اجتمعوا علي وأشقَذوني

  .أراد متأراً فخفَّف اهلمزة

مجع : ورأفت بالرجل أرأف وأرؤف رأْفاً ورأْفَةً، فأنا رؤوف به ورؤف به، إذا تعطّفت عليه، والفأر
ورمبا سمي املسك فاراً ألنه من الفار . ريح جيتمع يف رسغ الفرس فإذا مست انفشت: والفأر. الفأرة

  : قال الشاعر. يكون، يعين الريح

ٍك في مفارقها كأنفأرةَ ِمس  للباسط المتعاطي وهو مزكوم  
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  .حلْبة تطبخ مع التمر شبيهة بالدواء: والِفئْرة

  .مجعهموجاء القوم بفَورهم، أي بأ

  ي - ا- و-ق-ر

وزرع مأروق، . والقار والِقري قد مضى ذكره. أِرق الرجل يأرق أرقاً، إذا امتنع من النوم خوفاً أو عشقاً
  .وقد مضى ما فيها يف الثالثي الصحيح. إذا أصابه اليرقان، وهو داء

  ي -ا- و-ك-ر

    

موا الفُرش يف احلجال والوسائد، وال واحدة األرائك، وهي زع: واألريكة. موضع: وأَريك. موضع: أُرك
. وأِرك باملكان يأرك أُروكاً وأرك يأرك، إذا أقام به، فهو آرك. تسمى أَريكة إال أن تكون كذلك

  .نبت معروف، وإذا رعته اإلبل فهي أوارك وأهلها موِركون: واَألراك

.  يكْرى كَرى فهو كٍَر كما ترىوالكَرى من النعاس مقصور، كَِري الرجلُ. موضع: وكَراء، ممدود

  : قال الراجز. وتكرى الرجلُ، إذا تناعس

  لما رأت شيخاً له دودرى

  باتت على فراشها تَكَرى

وكَروت األرض، إذا حفرت . وأكريته إكراًء، والشيء مكرى. ِكراء ما اكتريته، يمد ويقصر: والِكراء
  .فيها، مثل قَروتها

  .واٍد معروف: والركَاء. ركيت على فالن قوالً أو ِحمالً، إذا ضاعفته عليه وأثقلته بهوأ

  .قطعة أَدم تطرح يف مقدم الرحل يتورك عليها الراكب: والِوراك

  ي - ا-و- ل-ر

  : قال الشاعر. جبل معروف: أُرل

  ماتُزجي مع الليل من صرادها صِر  الريح من ِتلقاء ذي ُأرٍل وهبِت

  : قال أبو النجم. ولد النعام، واجلمع ِرئال وأرآل وأرؤل: والرأْل يهمز وال يهمز

  وراعت الربداء ُأم اَألرؤِل
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  .لُعاب اخليل: والرؤال. اسم، غري مهموز: ورأُالن

  .ورول الفرس ترويالً، إذا أدىل ومل ينعظ

  .دويبة، واجلمع ِورالن: والورل

  ي -ا-و-م-ر

هو اسم جد عاد بن عوص : اسم ألخي عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم، وقيل: إرم
  ".أمل تر كيف فعلَ ربك ِبعاٍد إرم ذاِت الِعماد: "وإليه نسبهم اللّه تبارك وتعاىل فقال. بن إرم

: واإلرم واإلرمي. إرم، إذا مل يبق له ِسنوما يف فمه . علم ينصب من حجارة يقال إا قبور عاد: واإلرم

وفالن حيرق . أصله: وأَرومة الرجل. وما بالدار إرم، أي ما ا أحد. العلم املنصوب من حجارة أو حنوها
  : قال الراجز. على فالن اُألرم وحيرق نابه، إذا تغيظ عليه

  نُبئتُ أحماء سليمى إنّما

  ن اُألرماباتوا ِغضاباً يحرقو

والرماء، . وأرمى على اخلمسني، إذا زاد عليها. أَرمى على كذا وكذا إرماًء وِرماًء: والرماء من قوهلم
ويف . السهم: واِملرماة. قبل الرماء تمأل الكنائن: ومن أمثاهلم. مصدر راميت ِرماًء ومراماةً: بالكسر
  .وهي هنية بني ِظلفي الشاة، "لو دعيت إىل ِمرماة ألجبت: "احلديث

ورئمِت الناقةُ ولدها، إذا تعطّفت عليه ترأمه ِرئماناً، . وأرأمت احلبلَ أُرئمه إرآماً، إذا فتلته فتالً شديداً
  : قال الشاعر. وهي رائم ورؤوم

ثان غُفْردبقى على الحبشاهقٍة  وال ي ؤومر له ُأم 

  .بطن من العرب من قُضاعة: وبنو ِرئام. الظيب األبيض:  والرئم.الرئم، يريد ولد هذه: والولد

  .موضع، وأحسب أن روام اسم موضع من قُضاعة: ورامة، غري مهموز

  .وأرم القوم إرماماً، إذا صمتوا

له جلّ وقد قُرىء قو. دع اِملراء لقلَّة خريه: ومن أمثاهلم. مصدر ماريته ِمراًء ومماراةً، من اادلة: واِملراء
رى: "وعزه على ما يمارونمرونه أي " أفتفاعلونه من اِملراء، ومن قرأ تمارونه أي تمرونه، فمن قرأ أفتوأفت

  .مريت حقَّه أَمريه مرياً، أي جحدته: جتحدونه من قوهلم

. م إىل جوفهجمرى الطعا: ومِري اإلنسان وغريه. وهذا مرء سوٍء وامرؤ سوٍء ومرأةُ سوٍء وامرأة سوٍء

  .وهنأك هذا الشيُء ومرأك
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  .معروفة، واجلمع مراء مثل مراع: واِملرآة. ومن مهز املروءة أخذها من حسن مرآة العني

  .وأمر يأمر أمراً. وأمر، إذا صار أمرياً. وأَِمر القوم، إذا كثروا

  .العالمة: واَألمارة. ولك علي إمرة مطاعة

  ي -ا- و-ن-ر

  .الضجة واجلَلَبة: والنائرة. معروفة، وأصلها من الواو: النار

وقد مضى ما فيه يف . خشبة من آلة الفَدان، لغة شامية: والنري. ونير الثوب تنيرياً. جبل معروف: والنري
  .الثالثي الصحيح

النعش شبيه بالسرير يحمل فيه : واإلران أيضاً. النشاط، واَألرن أيضاً، أَِرنَ يأرن أَرناً، إذا نِشطَ: واإلران
  : قال طرفة. املوتى

  على الحٍب كأنّه ظَهر برجِد  كألواح اإلران نَسأتُها أموٍن

    : قال النابغة. ِدماغ الفيل يموت آكله: وقال قوم. ضرب من السم: واليرون، قالوا

  كمثل السم خالطه اليرون  فأنت الغيثُ ينفع ما لديه

يوم أَرونانٌ، إذا بلغ الغاية : كشف اهللا عنك رونة هذا األمر، أي شره وشدته، ومنه قوهلم، زعموا: ويقال
  : وأنشد. يف الشدة والكَرب، وكذلك ليلة أَرونانة، وال يقال يف اخلري

  على سفَوان يوم َأرونان  لنسوة النُّعمان منّا وظلَّ

  .ذا غطّاه، يرين ريناًوران على قلبه اهلَم، إ

  .الصوت: والرناء

  ي - ا-و- و-ر

وبه سميت املرأة . اَألروى واحدها أُرِوية، وهي األنثى من الوعول، واجلمع أراوى وأراٍو وأَروى أيضاً
ان حسن وفالن حسن الرواء، إذا ك. احلبل، ويقال رويت على البعري، إذا شددته بالرواء: والرواء. أَروى
  .املنظر

  .فأما الرياء فصمدر راءيته مراءاةً وِرياًء من رأْي العني وِرياء الناس

وكان وراءهم مِلك : "قال اللّه جلّ وعز. وراء الشيء خلفه، ووراؤه قُدامه: والوراء من األضداد عندهم
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، أي "ويذَرون وراءهم يوماً ثقيالً: "ىلوقال تبارك وتعا. ، أي أمامهم، واللّه أعلم"يأخذ كلَّ سفينٍة غَصباً
  : وقال الشاعر. قُدامهم

 تميم والفَالةُ ورائيا وقومي  أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي

  ".ومن وراِء إسحاق يعقوب: "الوراء، ولد الولد، وفسروه هكذا: وقال قوم. أي أمامي

  ي - ا-و-ه-ر

واإلرة . شحم السنام: واإلرة أيضاً.  ويختبز، واجلمع إرينحفرة تحفر يف األرض فيشتوى فيها: اإلرة
أن بريدة بن احلُصيب األسلمي إذ مر النيب صلّى اّهللا عليه وآله : "ويف احلديث. حلم يطبخ يف كَِرش: أيضاً

  : قال الراجز. ، يعين كَِرشاً فيه حلم"وسلّم يريد اهلجرة أهدى إليه إرةً

  المسرهِدوعد كشحم اإلرِة 

  وال يجيء دسم على اليِد

  .موضع معترك القوم يف حرب أو خصومة: اإلرة: وقال قوم

  .الكالم الكثري: واهلُراء. وعبد القيس يسمون الطَّلع ِهراء. الفسيل أو النخل الصغار: واِهلراء

  .اسم موضع: ورها، أحسبه مقصوراً. بطن من العرب: ورهاء

وعيش . مصدر تراهى الرجالن تراهياً وِرهاًء، إذا توادعا: والرهاء. الفضاء الواسع: رضوالرهاء من األ
  .آمن خصب: راٍه

  .أرِه على نفسك، أي ارفُق ا: ويقال للرجل

  ي -ا- و-ي-ر

آِري : واآلِري. العسل، وأصله عمل النحل، فسمي العسل أَرياً لذلك، وكذلك أَري السحاب: اَألري
يت عليهالدابست عليه فقد تأرِبسها، وكل شيء حتبحة، وهو م.  

  .مجع راية: والراي، غري مهموز

ورأيت . رأيت رأياً حسناً، وكذلك رأيت بالعني: والرأي، مهموز، من قوهلم. مجعها رؤى: والرؤيا
  .الرجلَ، مهموز، إذا أصبت ِرئته

يار إتباع: وحار .راء، واجلمع يرلب شديدوصخرة يأي ص ،ربا، مثل اِهلري، ومها : واإلير. ، وصخر أَيالص
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  .واحد سواء

  .جبل معروف: وإير

  باب الزاي في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- س-ز

  .أُمهلت وما بعدها إىل الظاء

  ي -ا- و-ع-ز

  .العزاء، ممدود، من التعزي، وهو التأسي

  .شدة العيش وِغلَظه: والعزاء. ، وقد مر ذكرهااليت كانت تعبد من دون اللّه: والعزى

  .ووزعته وأوزعته هلا مواضع تذكر يف الكتاب إن شاء اهللا

  ي -ا- و-غ-ز

  .مضى ما فيها

  ي - ا-و-ف-ز

  .أَِزف الرحيلُ وغريه يأزف أَزفاً، إذا حان وقته

  .وزأفت الرجلَ وغريه أزأفه زأْفاً، إذا أعجلته، وهو الزؤاف

  .لرجل يفوز فَوزاً، وقد مضى ذكرهوفاز ا

  ي - ا- و-ق-ز

  .الضيق، أِزق يأزق أَزقاً: اَألزق

  .صوت الديك وغريه إذا مد فيه الصوت وطول: والزقاء

  : قال الراجز. والقَوز من الرمل، واجلمع ِقيزان، وهي قطع مستديرة مثل الروايب تستدق من أعالها

الغَض ا رأى الرمَل وِقيزانىلم  

w  والبقر الملمعاِت بالشَّوى
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  هل ترون ما أرى: بكى وقال

  ي -ا- و-ك-ز

  : قال الشاعر. زكاء الزرع، وهو إتاؤه: الزكاء، ممدود

  وال بعٍل وإن عظُم اإلتاء  ال ُأبالي نخَل سقٍْي هنالك

  .زوكه، إذا أثّر فيهزاك الثوب ي: األثر، يقال: والزوك لغة ميانية، وهو الشلل، والشلل

  ي - ا-و- ل-ز

    : قال الشاعر. الضيق، أَزلَ يأِزل أزالً: اَألزل

 صبيه بسماِر ويعلِّلَن  فَلَيأِزلَن ويبكُؤن ِلقاحه

  .اللنب املمزوج باملاء: السمار

  .وزال الشيُء يزول زواالً، إذا عدل

  ي -ا-و-م-ز

مث صار ترك األكل أَزماً، قال عمر رضي اللّه عنه للحارث بن كَلَدة الثَّقَفي، الصمت وضم الفم، : اَألزم
وأَزمتهم أَزوم وأزام، . األكل أيضاً، والعض: واَألزم. اَألزم: يا حار ما الدواء؟ قال: وكان طبيب العرب

املضايق، واحدها : واملآِزم. و مأزوموأزمت الباب، إذا أغلقته، آِزمه أَزماً فه. إذا أكلتهم السنة املُجدبة
أِْزما ِمىنأِْزم، ومنه مم.  

  .اخلمر: واملُزاء

  .ومتازى القوم، إذا تفاضلوا، وهي املَِزية أيضاً، واجلمع املَزايا

  : قال الراجز. الفضل: واملَِزية

نِبحن بالقفر كما تماشَيصي  

نياٍت وما تَمازِزيعلى م  

  .س لبعض العرباسم فر: وِزيم

حىت يِميز اخلبيثَ من : "وقُرىء. وميزت الشيَء وامناز، إذا تفرق، وِمزت الشيَء أَميز بالتخفيف لغة ثالثة
  .ِمز ذا من ذا: والعرب تقول". الطيب
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  ي -ا- و-ن-ز

  : لشاعرقال ا. ، أي يدافع البولَ"ال يصلَني أحدكم وهو زناٌء: "ويف احلديث. الضيق: الزناء

 ِهيماً وهن صحائح وتِحسبها  وتُدِخُل في الظّل الزنَاء رؤوسها

  : وأنشد. والزناء يمد ويقصر، وهو يف كتاب اهللا تعاىل إىل مقصور

  ومن يشرِب الخُرطوم يصبح مسكَّرا  حاضٍر من يزِن يظهر ِزناؤه أبا

  .داء يصيب الغنم فترتو، أي تثب حىت متوت: والنزاء أيضاً. زاًءنزاء الفحل، نزا يرتو نزواً ون: والنزاء

  ي - ا-و- و-ز

  .الوزى، رجل وزى وامرأة وزاة، ومها القصريان

  .وزوى وجهه، إذا قبضه. وزوى الشيَء يزويه زياً، إذا مجعه

  .الزاوية: وموضع بالبصرة يقال له. معروفة: والزاوية

  ي - ا-و-ه-ز

  .وزها التمر، إذا بلغ إناه.  زهواً، إذا أُعجبزها يزهو

  .سخرت منه، وقد استقصينا هذا يف موضعه: وهزئت من الشيء

  ي -ا- و-ي-ز

وأَزى الظلُّ، . وفالن إزاُء ماٍل، أي قيم ماٍل. وفالن بإزائك، أي حبذائك. موقف الشاربة: إزاء احلوض
رإذا قَص.  

  باب السين في المعتّل

  ه وما تشعب من

  ي - ا- و-ش- س

  .وبه سمي الرجل شأساً. املوضع الغليظ من األرض، يهمز وال يهمز: الشأْس

  ي -ا- و-ص- س
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  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الضاد

  ي - ا- و-ط- س

  .معروف: الطاس الذي يشرب به

لدسم وغريه، والطَّسأ مقصور، يهمز وال يهمز، طَِسىء يطسأ طَسأً، وهو ِثقَل يعتري اإلنسان من أكل ا
  .فهو طاسىء وطاٍس كما ترى

رإذا عال اِحلج ،طا الفرسطْواً، إذا عاقب. وسطا الرجل يسطو سوس.  

  .وساط الشيَء يسوطه سوطاً، إذا خلطه، ومنه اشتقاق السوط

  .وقد مضى مجيع ما فيها يف الثالثي الصحيح. وتطوست املرأةُ، إذا تزينت، ومنه اشتقاق الطاووس

  ي - ا- و-ظ- س

  .أُمهلت

  ي -ا-و- ع- س

  .وقد مضى ما فيها يف الثالثي الصحيح. وساعى الرجلُ اَألمةَ، إذا زىن ا. سعى يسعى سعياً، إذا أسرع

  ي -ا-و- غ- س

وأغسى الليل يغسي إغساًء، إذا أظلم، وغَسى . الغسا واحدا غَساة، وهي اخلَاللة أو البلَحة الصغرية
سألت األصمعي عن هذا : قال أبو حامت. ي يغسى، وكل ذلك سواء، وقد ذكرناه يف موضعهيغسي وغَِس

  : كنت أمسع غَِسي الليلُ يغسى، وأنشد بيت ابن أمحر: فقال

ى عليه كأنغْسونا  الليَل ال ينْداةَ اَألمبالس رجإذا ز  

  : بياً ينشد البن أمحرفهذا من غَِسي يغسى، مث مسعت منذ ستني سنة أعرا

  هي اُألربى جاءت بُأم حبوكَرا  فلما غَسى ليلي وأيقنتُ أنها

  : مث قال رؤبة. فهذا من غسا يغسو ويغسي

  ومر أياٍم وليل مغْسي

  .فهذا من أغسى يغسي
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  ي -ا- و-ف- س

  . العبد:األجري، زعموا، وقالوا: واألسيف. معروف، أَِسف يأسف أسفاً: األسف

  .اهلالك: والسؤاف

  .وِسيفَت أصابعه، إذا تقشر ما حول الظفر

  .أهلكه: وأسافه اهللا. وساف مالُه، إذا افتقر، واالسم السواف

    : قال الشاعر. التراب: والسفَى. شوك البهمى، الواحد سفاة: والسفَى

 بتْها سفاتُهاإذا ما غي ودعها  فال تُلِْمس األفعى يديك تُِريغُها

  .ِخفّة ناصية الدابة، الذكر أَسفى واألنثى سفْواء، وهو عيب يف اخليل حممود يف البغال: والسفا

  .بين السفاهة والسفاء، ممدود: ورجل سفيه

  ي -ا-و- ق- س

يسقي اّهللا عباده من ما : والسقْيا. الذي يستقي املاء: والسقّاء. الِقربة الصغرية، واجلمع أسِقية: السقاء
جلدة تكون على وجه : كم حظها من املاء؟ والسقْي أيضاً: كم ِسقْي أرِضك؟ أي: ويقال. الغيث

  .النخل: السِقي: البردي الذي يسقى املاء، ويقال: والسِقي. الفصيل إذا خرج من بطن أُمه

  : ل الشاعرقا. بنو فاس، بالفاء: بطن من قُضاعة، ويروى: وبنو قاٍس

 وقاس جالدتْ وشَبيب وِهنْب  وجالد من غَسان أهل ِحفاظها

موضع: وقَسى.  

  .وبيين وبينه ِقيس رمٍح وقاس رمٍح، يف معىن قَدر رمٍح

  ي -ا-و- ك- س

  .معروف: الِكساء امللبوس

  .النواحي، الواحدة كُسء: واألكساء

ويقال للفرس اهلجني. الرجل: والكُوسي :ل الراجزقا. كُوسي :  

حامرة المالكُوسي ذَنروب  
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  .وقد مسوا كَيسان وكَيساً. ضد احلُمق: والكَيس. مجع ِمحمر

ريمس الناب: والكَيسواك. أحد النمعروف: والس.  

  : قال النابغة يصف قَطاةً. وأصل السكَك ِصغر اُألذنني. وظليم أَسك ونعامة سكّاُء

كّاءقْ سةًمِبردم ذّاءِبلةً ح  بجللماء في النحر منها نَوطةٌ ع  

  ي -ا- و-ل- س

  : قال الشاعر. املَِشيمة من الناس والدواب: السلَى، مقصور

  كماء السلَى في ِصغوها يترقرقُ  فجاءت بمد نصفُها الدمن آِجٍن

السمن : مصدر سألت السمن أسلَؤه سًأل، والسالء: زمهمو: والسلْء. الدلو املائل إذا مل ميتلىء: الصغو
  : قال الشاعر. الشوكة، واجلمع سالّء، ممدود: والسالّءة. بعينه

  ذو فَيئٍة من نَوى قُران معجوم  كعصا النهدي غُلَّ بها سالّءةٌ

  : قال الراجز. يليصف فرساً أنثى بدقّة مقدمها وعبالة مؤخرها، وكذلك توصف اإلناث من اخل

  أعجازها َألْحم من صدوِرها

  .موضع من األرض غامض سهل يعجل السيلُ فيه، واجلمع سالّن: والسالّ

  .موضع: والسيالة. وسال الشيُء يسيل سيالً. شجر: والسيال

  .ثرة مائهالذي قد استرخى لك: والسحاب األسول. استرخاء يف مفاصل الشاة كاخلَبل: والسول

  ي - ا-و- م- س

  : قال الشاعر. أعاله: وسماء البيت. معروفة: والسماء. اسم: أمساء

جنْهالبيت فوقك م ماءا  وقالت سكائِب ولمالً للربَأح رستُي 

م ا والسيماء والسيمياء واحد، وهي عالمة يعِل. دعه وسومه، أي دعه يعمل ما أراد: والسوم من قوهلم
  .الراعية من املال: والسوام". من املالئكة مسومني: "ومنه قوله جلّ وعز. الرجلُ يف احلرب

رجل : والوسيم من قوهلم. أثر النار يف اإلبل وغريها، واحلديدة اليت يؤثَّر ا ِميسم، غري مهموز: والوسم
  .ِسم يف معىن اسم: م له، ويقالكل شيء مسيته بشيء فهو اس: واالسم. وسيم بين الوسامة

. الليل، واملُسي واملَساء واحد: واملَساء واإلمساء. معروف، مبين على الكسر، وقد فُتح وضم: وأمِس

w  : املوضع الذي يمسى فيه ويصبح، وجيوز أن يكون املُمسى وقتاً، كما قال امرؤ القيس: واملُمسى واملُصبح
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 ممسى راهٍب متبتِِّل منارةُ  ِعشاء كأنَّهاتُضيء الظَّالم بال

  .الفاجرة، ورمبا قالوا للخدم موِمسات: واملُوِمسة

  ي -ا-و- ن- س

أَسن املاُء يأِسن ويأسن أَسناً، فأما املائح فأِسن : أَِسن املاُء يأسن أَسناً، إذا تغير طعمه ورائحته، وقد قالوا
  .ه من رائحة البئريأسن ال غري، وهو أن يغشى علي

  .والسنا من الضوء مقصور ليس له فعل يتصرف. سناء املَجد وسناء النبت، ممدودان: والسناء

  .معروف، أصله من الياء، يثنى نسياِن: وِعرق النسا. والنساء مجع ال واحد له من لفظه

  : قال الشاعر. اللنب املمذوق باملاء: والنسء

  عداةَ اّهللا من كَِذٍب وزوِر   ثم تكنَّفونيالنَّسء سقَوني

    

: والنسيئة: التأخري، واإلنساء أيضاً، نسأته نسأً وأنسأته إنساًء، والنسيئة من ذلك، وقال أيضاً: والنساء

  .ونسأ اللّه يف أجله، أي أخره، وأنسأ اللّه أجلَه، أي أخره. التأخري

  ي -ا- و-و- س

  .وسطه: وسواء كل شيء. املستوي: ن األرضالسواء م

  ي -ا- و-ه- س

وزعم قوم أن السهاء اهلواء . أُِريها السهى وتريين القَمر: جنم خفي يف جنوم بنات نعش، ومنه املثل: السهى
  .وال أدري ما صحته

  ي -ا-و- ي- س

  .مصدر يئست منه يأْساً: اليأْس

يما، أي مثلماِس: اِملثل، ومنه قوهلم: والسي.  

  باب الشين في المعتّل

  وما تشعب منه 
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  ي -ا- و-ص- ش

  .قد مضى ما فيها

  ي -ا- و-ض- ش

  .أُمهلت

  ي - ا- و-ط- ش

  .أشطَّ يِشطّ إشطاطاً، إذا جار يف السوم، فهو مِشطّ

  .وطاش السهم يطيش طَيشاً، إذا جتاوز الرمية

  .وأشاط بدمه يشيط، إذا عرضه للقتل

  .ع وأشطأَ، إذا أخرج فراخاً من أصلهوشطَأ الزر

  ي - ا- و-ظ- ش

  : قال الشاعر. أَشظَّ يِشظّ إشظاظاً، إذا أنعظَ

 كأنّه مسد مغار َأشَظَّ  إذا جنَحتْ نساؤكم إليه

  .والشظا والشواظ، وقد مر ذكرمها

اقها من الشواظ إن شاء اللّه النار، لغة مرغوب عنها يتكلّم ا أهل الشحر، وأحسب أن اشتق: والشوظ
  .تعاىل

  ي -ا-و- ع- ش

  : قال احلطيئة. تأخري األكل إىل وقت الِعشاء: والعشاء. العشا يف العني، مقصور

  أو الشِّعرى فطال بي اَألناء  العشاء إلى سهيٍل وآنَيتُ

  .ة تهيج اآلبيةالعاشي: ومن أمثاهلم. اليت ترعى بالليل: والعاشية. وقت الصالة: والِعشاء

  ي -ا-و- غ- ش
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  .ِغطاؤه: ِغشاء كل شيء

رجل أَشغى وامرأة شغواُء : أن ختتلف نبتةُ األسنان فيطول بعضها ويقصر بعض، يقال: والشغا، مقصور
  .من رجال ونساء شغو، وبه سميت العقاب شغواء

  ي -ا- و-ف- ش

  : قال الراجز. اِملخرز، مقصور: شفَىواإل. أشفى على األمر، إذا أشرف عليه، يشفي إشفاًء

مطوٍف من َأدةَ إشْفَى في عخْزو  

ومنه اشتقاق تشوف النساُء، إذا : قال األصمعي. مصدر شفْت الشيَء أشوفه شوفاً، إذا جلوته: والشوف
نتزي.  

  ي -ا-و- ق- ش

  : قال الراجز. شقَأ ناب البعري يشقَأ شقْأً، إذا بدا

  شّاقىء الناِب الذي لم يعصِلال

  ".إال األشقَى: "ويف الترتيل. الشقي: واألشقَى. معروف: والشقاء، ممدود

  .شق يف اجلبل: الشيق

  ي -ا-و- ك- ش

  .مضى ما فيها

  ي -ا- و-ل- ش

  .مضى ما فيها

  ي - ا-و- م- ش

وكل داخٍل يف شيء فهو . ذا دخل فيهوانشام يف الشيء ينشام انشياماً، إ. اليت تطرح مع الولد: املَِشيمة
  .ِشمت السحاب أشيمه شيماً، إذا نظرت من أي ناحية يلمع برقه: والشيم من قوهلم. منشام فيه

  : قال الشاعر أبو النجم. ارتفاع قَصبة األنف، رجل أَشم وامرأة شماُء، واجلمع شم: والشمم

الحةٌ للشُّمعندي بهجة وم  الحة الذَّلْفاِءوُأِحبم بعض   w
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  : وقال ذو الرمة

ماِرنُها بالِمسك مرثوم اءشَم  

  ي -ا-و- ن- ش

قال . السحاب أولَ ما يبدو، وكذلك األحداث من الناس: والنشء. نشأ الغالم ينشأ نشأً فهو ناشىء
  : الشاعر

  رلقلت بنفسي النَّشَُأ الصغا  أن يقال صبا نُصيب ولوال

  .البغض: والشنء والشنآن والشنآن والشناء

  .ال أعرف السكران بكسر السني: قال أبو بكر. السكران: والنشوان. وانتشى ينتشي انتشاًء، إذا سكر

  ي -ا- و-و- ش

  .مضى ذكرها وكذلك مع اهلاء والياء

  باب الصاد في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- ض-ص

  .حاهلا مع الطاء والظاءأُمهلت وكذلك 

  ي - ا-و- ع-ص

  .ِمكيال معروف، واجلمع ِصيعان وأَصوع يف أدىن العدد: الصاع

املوضع الذي يلعب : والصاع أيضاً. مصدر صاعت املرأةُ لقُطنها موضعاً لتنِدفه تصوعه صوعاً: والصوع
  .فيه بالكرة

وهلذا . ة، وعصا يعصو، إذا ضرب بالعصاوعصى الرجل يعصي، إذا خرج عن الطاع. معروفة: والعصا
  .باب تراه فيه إن شاء اللّه

  ي - ا-و- غ-ص
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  .مضى ما فيها

  ي -ا-و- ف-ص

  .الشجر الذي يسمى الكَبر، وأهل جند يسمونه الشفَلَّح: اَألصف

    

احلجارة مقصور، والصفا من . والصفاء من املودة، ممدود. صاٍف بين الصفاء: والصفاء، ممدود، من قوهلم
  .صخره، وهي الصفْوانة أيضاً: والصفْواء. وأصله من الواو، يثنى صفَوان

  ي -ا-و- ق-ص

  .وقد مضى ما فيه. والقَصا يمد ويقصر. أقصيته أُقصيه إقصاًء، إذا أبعدته

  ي - ا-و- ك-ص

  .د فالن ما شئنا، إذا أكلنا ما شئناوكَأَصنا عن. كأصته أكأَصه كَأْصاً، إذا ذللّته وقهرته: الكَأْص من قوهلم

  .مصدر صاك الدم يصيك ويصوك صوكاً، إذا جِسد، أي جف، فهو صائك كما ترى: والصيك

  ي -ا-و-ل-ص

الصال يثنى صلَوان، وهو ما اكتنف ذَنب الدابة وما اكتنف عجز اإلنسان من عن ميني ومشال واجلمع 
  :  الشاعرقال. أصالء، وأصله الواو

 ِسنانَه خُرطوم نَسِر كأن  تركتُ الرمح يعمل في صاله

اللهم صلِّ على حممد، وكانوا يف صدر : الدعاء، ومنه: الصالة: واختلفوا يف اشتقاق الصالة فقال قوم
الصالة من بل اشتقاق : وقال قوم. صلِّ عليه، أي ادع له: اإلسالم إذا جاءوا بالرجل إىل املصدق قالوا

الذي جييء وجحفَلَته على صال السابق، مث : واملُصلّي من اخليل. واألول أعلى. رفع الصال يف السجود
  : قال الشاعر. كثر يف كالمهم حىت مسوا الثاينَ من كل شيء مصلِّياً

  وغُوِدر بالجوالن حزم ونائٌل  فآب مصلُّوه بعيٍن جليٍة

وم قد جاءوا بنعي امللك فلم يصح، وجاء قوم من بعدهم بالعني اجللية، أي باألمر كان ق: قال األصمعي
  : قال الشاعر. صلَى النار، وهو ِدفؤها: والصلَى. الواضح

w فيها والصلَى متكنَّفُ ليرِبض  وقاتَل كلب الحي عن نار أهله
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ويف حديث عمر رضي اهللا . اللحم املشتوى: يضاًوالصالء أ. الصالء يا هذا: وتكسر الصاد فتمد فيقال
وأُهدي إىل النيب صلّى . اخلبز املرقَّق: الصالء هاهنا: وقال قوم". لو شئت لدعوت بِصالء وِصناب : "عنه

: ويف الترتيل. االصطالء بالنار، وأصليته إصالًء: والصالء. اّهللا عليه وآله وسلم شاة مصلية، أي مشتواة

  .صالءة الطِّيب، مهموزة: والصالءةَ. نبت: والصِليان". يه سقَرسأُصِل"

  ي - ا- و-م-ص

  .رماه فأصماه، إذا قتله مكانه: ويقال. انصمى ينصمي انصماًء، إذا اندرأ بكالم أو صخب

  ي - ا-و- ن-ص

 صوانة، بالفتح احلجارة، الواحدة: والصوان. هو الرماد: وقال قوم. الصناء إما وسخ أو رائحة منكَرة
والضم.  

  ي -ا-و-و-ص

  .مضى ما فيها

  ي -ا-و- ه-ص

أصهيت الصيب إصهاًء، إذا دهنته بالسمن مث نومته يف الشمس من مرض يصيبه فهو مصهى، وهو شيء 
  .كانت العرب تتداوى به يف اجلاهلية

  ي - ا-و- ي-ص

  .مضى ما فيها

  باب الصاد في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا- و-ط-ض

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الظاء والعني

w  ي - ا-و- غ-ض
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  .ضرب من الشجر، الواحدة غَضاة: الغضا

ضغا : صوت الكلب وحنوه إذا ضرب، مث كثر حىت قيل لإلنسان إذا ضرب فاستغاث: والضغاء، ممدود
  .يضغو ضغاًء

  ي -ا-و- ف-ض

  .ومكان فاٍض، أي واسع. األرض الواسعة، ممدود: الفَضاء

ضاً: ضوالفَيفيض فَيض، أي أعطاه قليالً من كثري: ومثل من أمثاهلم. مصدر فاض يضاً من فَيأعطاه غَي.  

  ي -ا-و- ق-ض

  .قُضي القضاُء، وكذلك القضاء بني القوم، قَضى بينهم قَضاًء حسناً: القضاء من قوهلم

 أي فساد، قَضئت عينه تقضأً ويف عينه قُضأة،. وعلي قُضأة من هذا األمر، أي عيب. العيب: والقُضأة
  .وقَِضىء الثوب يقضأ، إذا بِلي من مكاسر طَيه. قَضأً وقُضأةً

  ي - ا-و- ك-ض

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الالم

  ي - ا- و-م-ض

  : قال الراجز. وكل شيء أجزته عنك فقد أمضيته. مصدر مضى ميضي مضاًء، وأمضيته إمضاًء: املَضاء

  ما ارمأزاأن سوف تُمضيه و

  ي - ا-و- ن-ض

  : قال الشاعر. ضنأِت املرأةُ تضنأ ضنأً، إذا كثر ولدها فهي ضاِنىء وضانئة أيضاً

دنجيبٍة أمحم ءِرقُ  وَألنتَ ِضنعفي قَومها والفحُل فحٌل م  

ِعز، إذا كان صاحب رجل مضِئن ومم: وقد قالوا. مجع الضأن، كما قالوا معيز يف مجع املَعز: والضئني
  .وِزق ِضئين، إذا كان من جلد ضائن. ضأن ومعز

  ي -ا-و-و-ض
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  .املاء بعينه: والوضوء. والوضوء للصالة من هذا. وضؤ الرجلُ وضاءة، إذا صار وضيئاً مجيالً

  .ضاء الشيُء يضوء وأضاء يضيء يف معىن واحد: ويقولون

  ي -ا-و- ه-ض

  .الناساجلماعة من : اهلَضاء

الكسر، وليس كل كسر : واهلَيض. وضاهيت الرجلَ مضاهاةً وِضهاًء، إذا امتثلت فعله وتشبهت به
هيضاً، إمنا اهلَيض أن ينكسر العظم مث جيرب فال يستوي فيكسر بعد جرب، ِهضت العظم أَهيضه هيضاً، مث 

  .اد من أمل حب أو مرضوفالن مهيض الفؤ. مهيض: كثر ذلك حىت قيل لكلّ ما أَملَّك

  ي - ا-و- ي-ض

  .ضاء يومنا هذا: الضياء أصله من الواو فقُلبت الواو ياًء لكسرة ما قبلها، وقد همز فقيل

  باب الطاء في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي - ا- و-ظ- ط

  .أُمهلت

  ي -ا-و- ع- ط

  .مصدر عاطيته معاطاةً وِعطاًء: والِعطاء. اسم، واملصدر اإلعطاء: العطاء

  ي -ا-و- غ- ط

قال . وغَطَت الشجرةُ تغطي غَطْياً، إذا انبسطت على وجه األرض. كل ماغطّى شيئاً فهو ِغطاء له: الِغطاء
  : الشاعر

 منها مالحي وِغرِبيب يخرج  ومن أعاجيِب خَلِْق اللّه غاطيةٌ

  : قال الشاعر. وكل شيء سترته فقد غَطَيته
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بالما ر مدِحلٍْم أضاعه ع  ٍل غَطَى عليه النعيمهِل وج  

  .فأما غطّيت الشيء تغطيةً فهو أن تكفأ عليه ما يستره. أي ستره

والِغيطان مجع غائط، وهو منهبط من األرض يغطّي ما فيه، ومنه الكناية عن الغائط ألم كانوا يقضون 
يف : أين ترتل؟ فقال: يبوقيل ألعرا. والغوط أغمض من الغائط، واجلمع أغواط. حوائجهم يف الِغيطان
  .ذلك الغوط اِمللطاط

  ي -ا- و-ف- ط

  .طَِفئِت النار وأطفأتها إطفاًء

ر، أو ضربته حىت يطمئنه أفطَؤه فَطْأً، إذا محلت عليه محالً ثقيالً حىت يتفزظهر وفَطَأت.  

  ي -ا-و-ق- ط

  .مضى ما فيها

  ي -ا-و- ك- ط

  .مضى ما فيها

  ي -ا- و-ل- ط

  .ي دائرة تكون يف جبهة الفرس يتيمن ا إذا عدلت يمنةً، ويتشاءم ا إذا عدلت شأمةًدائرة اللَّطاة، وه

  .طال ِطيالُ الدهر على فالن، إذا طال عمره: ويقال

  ي - ا-و- م- ط

  .ِمشية فيها استرخاء، أُخذ من التمطّي، غري مهموز: املُطَيطاء

  ي -ا-و- ن- ط

  .موضع: نطاة

  ي -ا- و-و- ط
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  .مضى ما فيها

  ي -ا- و-ه- ط

وطَهى الرجلُ يطْهى . الطَّهاء مثل الطَّخاء سواء، وهو ثقل جيده اإلنسان على قلبه كالتخمة وما أشبهها
  : قال الشاعر. طَهياً، إذا تردد كاملتحير

  إذا ما طهى بالليل منتشراتُها  لباغي المهمالِت بِقرفٍة فلسنا

  ي -ا-و- ي- ط

  .مضى ما فيها

  معتّلباب الظاء في ال

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- ع- ظ

  .عظاه يعظوه، إذا تناوله بلسانه أو أرصد له شراً: ويقال. دويبة: العظاءة، واجلمع عظاء

  ي -ا-و- غ- ظ

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع سائر احلروف

  باب العين في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي - ا- و-غ-ع

  .أُمهلت

  ي -ا-و- ف-ع

الذي يولد به : الشعر الذي يولد به الدابة، والوبر: والِعفاء. يدون عفّى اّهللا أثرهعليه العفاء، كأم ير
  .ولد محار الوحش: والِعفْو، واجلمع ِعفاء وِعفْوة. البعري
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حامت عليه، وعاف الطري : وعاف الطعام يعافه عيفاً، إذا كرهه، وعافت الطري تعيف عيفاً وعيفاناً
  : قال الشاعر.  زجرهايعيفُها، إذا

نَحمن طَيٍر س ما تَعيفُ اليوم  

  ي - ا-و-ق-ع

  .مصدر أقعى يقعي إقعاء، وهو أن يقعد على عِقبيه منتصباً: اإلقعاء

  ي - ا- و-ك-ع

  .مضى ما فيها

  ي -ا-و- ل-ع

طويلة، فإذا : وناقة عالة. السندان: وعالة القَين. مجع علْيا: والعلَى. الشرف، علي بين العالء: العالء
  .مسعت كالعالة فإمنا يريدون الصالبة، وإذا مسعت عالة فإمنا يريدون الطول

  .كلمة تقال للعاِثر، يف معىن اسلَم: ولَعاً

  ي -ا- و-م-ع

  : قال زهري. سحاب رقيق: العماء

  جنوب على حواجبها العماء  يِشمن بروقَه ويِرشُّ َأري ال

مقصورانوالع ،مىه عقلب ِميى العني، وعمى من عم.  

  .مجع ِمعى من أمعاء اجلوف: واألمعاء. مكان: واِملعا

  ي - ا- و-ن-ع

  .تعنيت عناًء: ممدود، من قوهلم: العناء

    

ل والنعاء مث. واإلنعاء يف اخليل، زعموا، وال أَحقُّه، وهو أن يستعري فرساً يراهن عليه وِذكره لصاحبه
  .املُواء، وهو صوت السنور

w   ي -ا-و- و-ع
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  .الدبر، وهي العوة أيضاً: والعواء. جنم، يمد ويقصر: والعوا. عواء الكلب والذئب

  .اختالط األصوات: والوعى. ِوعاء كل شيء أوعيت فيه متاعاً أو غريه: والِوعاء

  ي - ا-و- ه-ع

  .مضى ما فيها

  ي - ا-و-ي-ع

  .مضى ما فيها

  باب الغين في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- ف-غ

  : قال الشاعر. قشرة غليظة تركب البسرة فتغلظ ويركبها التراب: الفَغا

انآكلة الفَغا أحس ك نغتال الحروب كذلِك  إنّا يا ابنرملع  

  .غا النور وأفغىفَ: تفتح النور، وبه سميت الفاغية، يقال: والفَغا. الرائحة الطيبة: والفَغا

  : قال الشاعر. شجر معروف: والغاف

قيِل إليكأبي ع ماِن  رحلتُ يا ابنى عودوني الغافُ غافُ قُر  

  .وغفا الرجل على املاء يغفو، إذا طفا عليه، لغة ميانية. وغفا الرجلُ يغفو وأغفى يغفي إغفاًء، من النوم

  ي - ا-و-ق-غ

  .أُمهلت وكذلك مع الكاف

  ي -ا-و- ل-غ

  .والِغالء من الغلُو. وغال السهم يغلو غَلْواً، إذا رمى به إىل حيث بلغ. غال السعر يغلو غَالًء، إذا زاد

  .اللَّغو من القول: واللَّغا. وألغيت الشيَء إلغاًء، إذا رددته من شيء

w  ي -ا- و-م-غ
w
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  .ني أو خشبوالغمى، مقصور، وهو ما سقفته من ط. ِغماء البيت، ممدود، وهو سقفه

  .اللهم اكِْشف عنا هذه الغمى: وتقول يف الدعاء. األمر الصعب: والغمى

  ي - ا- و-ن-غ

وما يغين عنك غَناًء، أي ما يجزي عنك، وأغنيت الرجل . وِغنى املال، مقصور. الصوت، ممدود: الِغناء
  ".إنه لَيغان على قليب ":ويف احلديث. غانَ هذا الشيُء على قليب، إذا غطاه: ويقال. إغناًء

  : قال الشاعر. والغني والغيم واحد

  نجاء حمامٍة في يوم غَيِن

  : قال الشاعر. األرض ذات الشجر امللتف: والِغينة

  وبعضهم على بعٍض حنيقُ  تَالقَينا بِغينَِة ذي طُريٍف

  ي -ا-و- و-غ

  .اختالط األصوات يف احلرب، مقصور: الوغَى

  ي - ا-و- ه-غ

فأما عوهى بالعني فهو أبو بطن من العرب من األزد، زعم ابن . اسم، وهو أبو بطن من العرب: وهىغَ
  .حممد بن واسع من بين زياد بن مشس إخوة احلُدان: الكليب أن منهم حممد بن واسع، وقال غري ابن الكليب

  ي - ا-و-ي-غ

  .مضى ما فيها

  باب الفاء في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- ق-ف

  .وقَفَوت الشيَء أقفوه، إذا تتبعته. القَفا، مقصور

  : قال الشاعر. مجع فُوق السهم: والفُقا
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  عراِقيب قَطاً طُحِل  وفُقاها ك ونَبلي

: واُألفُق. وفرس أُفُق يف وزن فُعل وآِفق يف وزن فاعل إذا كان جواداً. ورجل أُفُق وآِفق، إذا كان جواداً

األدمي : واَألفيق. ورجل أَفَقي، إذا نسب إىل اُألفق، على غري القياس.  أي نواحيهاواحد آفاق السماء،
  .الذي مل يحكم دبغه

  ي -ا-و- ك-ف

  .ِكساء يطرح حول اخلباء كاإلزار حىت يبلغ األرض: الِكفاء

  .مصدر كافأته مكافأةً وِكفاًء: والِكفاء

بلغت إبل الرجل : ويقال.  وألبانها سنةً، وهي الكُفْأةوأكفأت الرجلَ ِإبلي إكفاًء، إذا أعطيته أوبارها
  : قال الشاعر. كُفْأا وكَفْأا، إذا أُنتجت عن آخرها

  لها ِثيَل سقٍْب في النِّتاجين المس  كُفْأتَيها تُنِْفضان ولم يِجد ترى

قال . أكفأته: ذا قلبته، وقال قوموكَفَأت اإلناَء أكفَؤه كَفْأً، إ. وأكفأ يف الشعر إكفاًء، إذا أقوى فيه
  : الشاعر

 من طول الِكفاءة هامدا وأصبح  فلما رأيتُ الرحل قد طال وضعه

  ي -ا- و-ل-ف

وألفيت الرجل إلفاًء، إذا . رضيت من الوفاء باللَّفَاء، أي بدون احلق: ومن أمثاهلم. الشيء القليل: اللَّفَاء
  .لِقيته

مجع فَلُو، وهو املفطوم عن أمه من اخليل، : والِفالء. فاًء، إذا قشرته عن العظمولَفَأت اللحم ألفَؤه لَ
  .معروف، يهمز وال يهمز: والفال. واجلمع أفالء وِفالء

  ي - ا-و-م-ف

  .أُمهلت

  ي -ا-و- ن-ف

 األسود بن قال. النفَأ، مثل النفَع، مهموز مقصور، الواحدة نفْأَة، وهي لُمع من البقل متفرقة يف األرض
w    : يعفُر
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 من القُراص والزباِد نُفٌَأ  جادت سواريه وآزر نبتَه

ساحتها، : والِفناء، ِفناء الدار، ممدود. ضد البقاء: والفَناء. حب أمحر، مقصور، وهو عنب الثعلب: والفَنا
  .واجلمع أفنية

  ي -ا- و-و-ف

فأما أوفَى على الشيء، إذا .  يويف إيفاًء لغتان فصيحتانوفَى يفي وفاًء، وأوىف: ضد الغدر، ويقال: الوفاء
  .عال عليه، فأوفَى ال غري

  ي -ا-و- ه-ف

  .قد مضى ما فيها

  ي -ا-و- ي-ف

وأفأت على فالن ما ذهب . فاء الشيُء يفيء فيئاً وأفاءه اهللا إفاءة، إذا رده. ما أفاه اّهللا على عبده: الفَيء
  .منه، إذا رددته عليه

  .كون آخر النهار والظلُّ يف أوله ألن الفَيء ما فاء فنسخ الشمسوالفَيء ي

  باب القاف في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي - ا-و-ك-ق

  .أُمهلت

  ي -ا-و- ل-ق

  : قال الشاعر. الشيء املُلْقَى هلَوانه: اللَّقَى

  وكنتَ لَقى تجري عليك السوائُل  فليتَك حال البحر دونك كُلُّه

  .وألقيته من يدي إلقاًء.  لَقى ألقاء، ممدودمجع سائل، ومجع

  .حلم باطن حياء الناقة وظَبية الفرس، ورمبا استعمل يف الناس: واملَالقي. ولِقيت الرجل ِلقاًء
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  ي -ا- و-م-ق

وأقمأت الرجلَ إقماًء، إذا . قَمأِت اإلبلُ باملكان، إذا أقامت به فسمنت، وأقمأها املرعى فهي تقمأ قُموءاً
  .لته، والرجل قَميء واالسم القَماءةذلّ

  ي - ا-و-ن-ق

: واألنقاء. والنقا من الرمل، مقصور، وأصله من الواو، يثنى نقَوان. نقاء الثوب وغريه، ممدود: النقاء

  .العظام اليت فيها النقْي مثل الذراعني والساقني وما أشبههما

  .صرالغر بني أَلية اإلام وضرة اِخلن: والناق

  .والقَنا يف األنف من الواو أيضاً. مجع قناة، وهو من الواو أيضاً: القَنا

  ي -ا-و- و-ق

  .وقَيته بنفسي ِوقاء: الِوقاء من قوهلم

  .وبات فالن القَواَء، إذا بات القَفْر. وأقوى املكانُ يقوي إقواء، إذا صار قفراً. القفر من األرض: والقَواء

  ي -ا-و- ه-ق

  .أُمهلت

  ي - ا-و-ي-ق

قاء الرجل يقيء قيئاً، إذا قَلَس.  

  باب الكاف في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- ل-ك

ِحكّة تصيب اإلنسان يف رأسه وجسده وتصيب احلامل من ذوات األربع إذا : واُألكال. أكل يأكُل أكْالً
  .شعر ولدها يف بطنها

  : قال الشاعر. القطائع: واآلكال
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  كالليل من بدٍو ومن حاضِر  وائلذوو اآلكال من  حولي

  .وهذا الشيء أُكْلَة لك، واجلمع أُكَل، أي طُعمة

وكََألت الرجلَ، إذا حفظته، أكلَؤه كَْأل، . والكََأل، مهموز، وهو الرطْب، أكألِت األرض فهي مكلئة
نهى عن بيع الكاىلء : "ويف احلديث. ومكألَّ السفينة من هذا ألنه يكلَؤها من الريح. واالسم الِكالءة

وكَالّء . ، يهمز وال يهمز، فمن مهز جعله كالشيء املستور، ومن مل يهمز جعله من التأخري"بالكاىلء
ال من كألتكْأل فيه، فكأنه فَعكَل. البصرة ممدود ألن السفن توالرسالة، وهي : واَأللُوكة. موضع: وم

  .املَأْلُكة

  ي -ا- و-م-ك

واملَكْو ". إالّ مكَاًء وتصِديةً: "قال اللّه جلّ ثناؤه. الصفري: واملُكَاء. غري يقع يف الروضطائر ص: املُكّاء
  : قال الشاعر. واملَكا واحد، وهو جحر الضب أو احلية

 حنٍَش جاحٍر في مكا ومن  وكم دون بيتك من صفْصٍف

  .رض على ما حولهمعروفة، واجلمع آكام وإكام، وهو ما عال من األ: واَألكَمة

  .والِكيمياء ليس من كالم العرب، وهو فارسي معرب

  ي - ا- و-ن-ك

  .مضى ما فيها

  ي -ا-و- و-ك

  .وتوكّأت على العصا توكُّؤاً. كلّ خيط شددت به وعاًء: والِوكاء

  ي - ا-و- ه-ك

  .ناقة كَهاة، إذا كانت عظيمة اخلَيف، وهو جلد الضرع

  .البيضة: والكَيكَة

   ي- ا-و-ي-ك

w  .مضى ما فيها
w
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  باب الالم في المعتّل

  . وما تشعب منه

  ي - ا-و-م- ل

األرض الواسعة، : واملََأل. األشراف: واملََأل من الناس، مقصور مهموز. اللَّمم قد مر ذكره، وكذلك اللَّمى
  .واجلمع أمالء

  .ووعاء مآلن واألنثى مْألى واجلمع ِمالء

وأمليت ". إنما نملي هلم ليزدادوا إمثاً: "ه إمالًء، من قوله جلّ ثناؤهوأمليت له أُملي، إذا أنسأته وأخرت
  ".ولْيمِلِل الذي عليه احلَق: "، وفيه"فهي تملَى عليه: "ويف الترتيل. الكتاب وأمللته إمالالً بذلك املعىن

    

  .واألِميل، واجلمع أُمل، وهو كثيب من الرمل يستطيل مسرية أيام وعرضه ِميل

  ي -ا-و- ن- ل

  .نأَل الفرس ينأَل وينِئل نأْالً ونأَالناً، إذا اهتز يف مشيه، فهو نؤول

  ي -ا- و-و- ل

  .مضى ما فيها

  ي -ا-و-ه- ل

  .اللّه تبارك وتعاىل: اإللَه

  : قال الراجز. من زجر اخليل: وهال وهالُ، غري مهموز

  يوم تَناديهم بهاِل وهبي

  س أبيُأمهتي ِخنِْدفُ والْياَ

أن تنكسر : واِهلالل. ضرب من احليات: واِهلالل. منها اِهلالل املعروف: وللِهالل يف اللغة مخسة مواضع
. حربة على صفة اِهلالل يصطاد ا الوحش: واِهلالل. بقي من الرحى ِهالل: من الرحى قطعة فيقال

ِسمة من : واِهلالل. ما بقي يف احلوض إال ِهالل: لباقي املاء يف احلوض إذا مل يغطَّ أسفله، يقا: واهلالل
w  .وِهلْت التراب أَهيله هيالً، إذا صببته من وعاء إىل وعاء. ِسمات اإلبل
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  ي -ا-و- ي- ل

  .مضى ما فيها

  باب الميم في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا- و-ن-م

  : قال الشاعر. القَدر: املَنى

 جدث يوزى له باألهاضِب إلى  ىلَعمر أبي عمرو لقد ساقه المنَ

  : قال الراجز. ينمو: نمى ينمي نماًء حسناً، وقد قالوا: والنماء من قوهلم

  يا حب ليلى ال تَغَير وازدِد

  وانِْم كما ينمي الِخضاب في اليِد

  ي - ا-و-و-م

  .صوت السنور: املُواء

  ي - ا- و-ه-م

  .مضى ما فيها

  ي -ا- و-ي-م

  .مضى ما فيها

  باب النون في المعتّل

  وما تشعب منه 

  ي -ا-و- و-ن

  .ناوأته مناوأة ونواًء، إذا فعلت مثل ما يفعل
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  ي - ا-و- ه-ن

وهنأين . وهنأت البعري أهنؤه وأهنؤه هنأً، واالسم اِهلناء. القوارير، ال أعرف هلا واحداً من لفظها: النهاء
  . أكلت يا هذاالطعام هنأً، وهِنئت ما

  ي - ا-و-ي-ن

  .مضى ما فيها

هذا آخر الثالثي سامله ومعتلّه وذي الزوائد منه، وإمنا أملينا هذا : قال أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد
الكتاب ارجتاالً ال عن نسخة وال ختليد يف كتاب قبله، فَمن نظر فيه فليخاصم نفسه بذلك فيعذر إن كان 

ورأينا أن نصل ما تقدم مما ختمنا به هذا الباب بأبواب اهلمز ألنه قد . اء اللّهفيه تقصري أو تكرير إن ش
شاب ذلك شيٌء منها، فأردنا أن ننسق بعضها على إثر بعض، واللّه املوفق، وصلّى اللّه على سيدنا حممد 

  .نيب الرمحة وآله وصحبه وسلّم
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  باب النوادر في الهمز

  باب األلف في الهمز

وأنأت اللحم إناءة، مثل أنعت إناعة، إذا تركته ِنيئاً، وأأته . رجل يأِنت أنيتاً، وهو أشد من األننيأنت ال
  : قال الشاعر. وانتسأت عنك انتساًء، إذا تباعدت. منهأ، مثل منهع، ومنأَء، مثل منعع: إاًء، فهو

ماح أتتهمتَ الرإذا انتسأوا فَو  عوائر راد نُِطيرهانبل كالج 

: وأجاز أبو زيد. وأنسأت الرجلَ يف الدين إنساًء، إذا أخرته، وأنسأ اهللا أجله، والنِسيئة من هذا اشتقاقها

عرفَتين نسأها اللّه، يعين فرساً باعها فلما رأته بعد زمان ميزته : واملثل السائر. نسأ اهللا أجلَه، بغري ألف
وأوبأِت األرض .  أبدأت من أرض إىل أخرى أُبدي إبداًء، إذا خرجت منها اىل غريها:وتقول. فقال ذلك

وأبأت على فالن مالَه أُبيئه . إيباًء فهي موِبئة ووِبئة، إذا كثر مرضها، ووبئت فهي موبوءه، واالسم الوباء
وأتهم تبويئاً، إذا نزلت م إىل سند وب. إباءةً، إذا أرحت عليه إبله وغنمه، وأبأت القوم مرتالً إباءة منه

. وأبنت الرجل تأبيناً، إذا ذكرت حماسنه بعد موته. واالسم املَباءة والِبيئة، وهي املرتل. جبل أو شاطىء ر

  : قال متمم بن نويرة

 جزعاً مما أصاب فَأوجعا وال  لَعمري وما دهري بتأبيِن هالٍك

  : وقال الراجز

حِنِب فامدما مؤب الالً غير 

  أتراه كالبازي انتمى في الموِكِن

    

وأرجأت األمر إرجاًء، إذا أخرته، . وأبنت األثر، إذا قَفَوته، تأبيناً. غري هالك حيتاج إىل البكاء عليه: يقول
. دنيتها من األرضوأرفأت السفينة إرفاًء، إذا كّألا وأ. وأهل النحلة يسمون املُرجئة أهل اإلرجاء

وأردأت الرجلَ إرداًء، إذا . داويته حىت يربأ فيلتئم، وقد رئم اجلرح ِرئْماناً، إذا التأم: وأرأمت اجلرح إرآماً
  .وأَِرنَ البعري يأرن أرناً، إذا نشط ومرح. كنت له ِردءاً، وهو العون

  .كثري النكاح: ورجل ِمئر. وأررت املرأة أؤرها أراً، إذا نكحتها

وازرأم الرجلُ فهو مزرئم، . وأَِرب الرجلُ يف احلاجة أَرباً ومأربةً ومأربة، وأرب يأرب إرباً وإربةً يف العقل
wوأزم علينا الدهر يأِزم أزماً، إذا اشتد وقلّ . وأزمت يد الرجل آِزمها أزماً، وهو أشد العض. إذا غضب
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ضرب : وأزمت اخليطَ آِزمه أزماً، إذا فتلته، واألزم. م علينا عيشنا يأِزم أَزماً، إذا اشتدوكذلك أز. خريه
وازألم القوم ازليماماً، إذا . وأزلت الرجل آِزله أزالً، إذا حبسته. شديدة جمدبة: وسنة أَزوم. من الفتل

  .ركبوا فانتصبت م إبلهم

وآزيته إيزاًء، إذا جعلت له إزاء، وهي . وأزيت احلوض توزئةً وتوزيئَاً. نهاروازألم الضحى، وهو ارتفاع ال
أذأرت الرجل بصاحبه إذآراً فذَئر، : وتقول. صخرة أو ما جعلته وقاية على مصب املاء عند مفرغ الدلو

   :قال عبيد بن األبرص". ذئر النساُء على أزواجن: "ويف احلديث. إذا حرشته عليه

  ذَئروا لقتلَى عامٍر وتغضبوا  أتاني عن تميٍم أنّهم ولقد

  .ومنه اشتقاق ناقة مذائر، وهي اليت تنفر عن ولدها وال ترأمه

قد أَدوأْت إدواًء، وأَدأْت إداءةً مسموع من العرب، أي قد صرت كأن بك : وتقول للرجل إذا اتهمته
وبه سمي ". وال يؤوده ِحفظُهما: "اً، إذا أثقلك، ومنه قوله عز وجلّآدين اِحلملُ يؤودين أَود: وتقول. داًء

فأما األمر اإلد . اآلد واأليد واألد: والقوة. آد الرجلُ يئيد أيداً، إذا اشتد وقَِوي: وتقول. الرجل أَوداً
  : قال الراجز. فالشديد الغليظ

  لما رأيتُ األمر أمراً إدا

  لِفرار بداولم َأِجد من ا

  مألتُ ِجلدي وعظامي شَدا

أسأرت يف اإلناء أُسئر إسئاراً، : وتقول. أدرأِت الناقةُ بضرعها إدراًء فهي مدِرىء، إذا أنزلت اللنب: وتقول
  : قال الشاعر. إذا تركت فيه سؤراً، أي بقية من الطعام والشراب وغريمها، واالسم السؤر، ومجعه األسآر

ندرقِْفٍر صمن ماِء م نَأرحائل  بما َأس ليس في أعطانه، غير رىص  

  .أتى عليه احلَول: املاء الذي يطول مكثه فيتغير، يريد: الصرى

وأكفأت يف . أكمأِت األرض فهي مكِْمئة، إذا كثرت ا الكَمأة: وتقول. وأساء الرجل يسيء إساءةً
  : قال ذو الرمة. وأكفأت يف مسريي، إذا جرت عن القصد.  قوافيهالشعر إكفاًء، إذا خالفت بني

 ما علَوها مكْفًَأ غير ساجِع إذا  علَوتُ بها أرضاً ترى وجه ركْبها

وأكفأت الرجلَ إبلي إكفاًء، إذا أعطيته كُفْأا، وهي ألباا وأوبارها، . اجلائر: القاصد، واملُكْفَأ: الساجع
اصمأك الرجلُ فهو : وتقول. فأ زيد عمراً ناقةً، إذا سأله أن جيعل له ولدها ولبنها ووبرها سنةًواستك. سنةً

  : قال الراجز. مصمئك اصميكاكاً، إذا انتفخ من غضب

w  حتى أصمأك كالحميت الموكَِر
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  : قال الراجز. واجثألّ النبت فهو جمثئلّ، إذا كثر، وكذلك شعر جمثئلّ اجثئالالً

  ُل القامة محزئلُّهامعتد

 اللِّمة مجثئلُّها موفَّر

  : قال الراجز. واجثألّ الرجلُ، إذا انتصب قائماً، فهو جمثئلّ

 الشتاء واجثألَّ القُبر جاء

عليها ِمغْفَر تْ شمسوطَلَع  

  .واحزألّ الرجل، إذا انتصب. شعر جمثئلّ، إذا تنصب: ورمبا قيل

    

: وتقول. ومنه اشتقاق اجلُفاء، واللّه أعلم.  الِقدر بزبدها إجفاًء، إذا ألقته من نواحيهاأجفأِت: ويقال

. اجتزأت السكني اجتزاًء، من اجلُزأة: وتقول. أجزأت السكني إجزاًء، إذا جعلت له مقِْبضاً، وهو اجلُزأة

: وتقول. ، إذا كرهته من املداومة عليهأَِجمت الطعام آجمه أجماً فأنا آِجم والطعام مأجوم: وتقول

وأجبأت، إذا اشتريت زرعاً قبل أن . أجبأِت األرض وهي مجبئة، إذا كثرت جبأتها، وهي الكَمأة احلمراء
. وأجبأت على القوم، إذا أشرفت عليهم". من أَجبأَ فقد أَربأَ: "ويف احلديث. يبدو صالحه أو يدِرك

وأجرت اململوك فهو . وأجره اللّه أجراً. جل تأجر أُجراً، إذا جربت على غري استواءأِجرت يد الر: وتقول
وقد آجرت اململوك . وأجرت الرجلَ إجارة، إذا كان لك جاراً. مأجور أجراً، وآجرته أوِجره إجياراً

  : قال الشاعر. أهجأَ طعامكم غَرثي، إذا قطعه، إهجاًء: وتقول. مواجرةً أيضاً

فأخزاهم ي ودلَّ عليهمجي  ربهٍم غيِر ما مطْعهم من مموأطع  

وأَجن املاُء يأجن ويأِجن أُجوناً، إذا تغير، وأِجن يأجن أُجوناً وأَجناً، واملصدر واحد، واملاء آِجن وأَجن 
 للرجل استخذاًء، إذ استخذأت: وتقول. اختتأت من الرجل اختتاًء، إذا اختبأت منه: وتقول. ومياه أُجون

: وتقول. أخطأت أُخطىء ِخطْأَ وخطَأً وإخطاًء، واالسم اخلَطَأ، مهموز مقصور: وتقول. ذَللْت له

أحألت للرجل إحالًء، إذا حككت له حكاكة بني حجرين أو بني حجر وحديد فداوى به عينه إذا 
قال .  وحكَأتها حكْأً أيضاً، لغتان فصيحتانأحكأت العقدةَ إحكاًء، إذا شددت عقدها،: وتقول. رِمدت
  : الشاعر

  فوق من أحكَأ صلْباً بإزار  إن اّهللا قد فضلكم إجَل

فيظلّ حمبنطئاً على باب : "ويف احلديث. احبنطأت احبنطاًء، إذا انتفخت كاملتغيظ أو من وجع: وتقول
ما احملبنطىء؟ : قلت ألعرايب: قال أبو زيد. سه منبطحاًالذي قد ألقى نف: احملبنطىء: وقال بعضهم". اجلَنة w
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  .أنت أمحق: قال. ما املتازف: قلت. املتازف: ما املتكأكىء؟ فقال: قلت. املتكاكىء: قال

اطلنفأت اطلنفاًء، إذا لصقت باألرض، فأنا : وتقول. اضمأك النبت اضميكاكاً، إذا رِوي واخضر: وتقول
  : قال الشاعر يف املطلنفىء. وطأت يف الشعر إيطاًء، إذا أعدت قوافيهأ: وتقول. مطلنفىء

  يحجز عنه الذَّر ريشٌ زِمر  لون الحصى لونُه مطلنفئاً

  .القليل: الزِمر

  : قال الشاعر. وأطَرت القوس آِطرها وآطُرها أَطْراً، إذا حنيتها، وكل شيء عطفته فقد أطرته

متنَهأقول له والرمح ْل   يأِطرخُفافاً إنّني أنا ذلكا تأم 

وأفأت على القوم إفاءةً، إذا . وأطَرت السهم أَطراً، إذا لففت على مجمع الفُوق عقَبة، وامسها اُألطْرة
  : قال الشاعر. أخذت هلم فَيئاً أُخذ منهم أو أخذت هلم سلب قوم آخرين فجئتهم به

 في مباركها وجونا ِتالداً  ألم تَرني أفأتُ على ربيٍع

  : قال الشاعر. أقرأِت النجوم، إذا تدلّت لتغرب: وتقول

  إذا ما الثُّريا أقرأتْ ُألفوِل

أَمأَت غنم بين : ويقال. قد أقثأِت األرض فهي مقِْثئة، إذا كثر الِقثّاُء ا، وهي أرِض مقْثَأة أيضاً: وتقول
أهرأت اللحم إهراًء، إذا طُبخ حىت : وتقول.  وأمأيتها لك، إذا جعلتها مائةفالن إماًء، إذا صارت مائة،

هرأه الربد : وتقول. أبردنا فنحن مبِردون: أهرأْنا فنحن مهِرئون، كقولك: وتقول. يسقط عن العظم
  .وأهرأه، إذا قتله

تاً، إذا اشتد حره وغَمه يف القَيظ، أِبت يومنا يأبت أَب: وتقول. واللحم هريء ومهروء، إذا أفرط نضجاً
  .فهو آِبت، ويوم أَبت أيضاً

  : قال الشاعر. وامسألَّ الظِّلُّ، إذا تقاصر

ِردحضيرةً ونَفيضةً ي المياه  عألَّ التُبالقَطاِة إذا اسم دِور  

وازبأر النبت والوبر . ها، إذا ارتفعاحزألّ علي: وتقول. الظلّ، واِمسيالله أن يرجع إىل أصل العود: التبع
قد اقسأنّ الرجلُ اقسئناناً، إذا غلظ : وتقول. والشعر ازبئراراً، إذا تنفَّش، ومنه الزئِبر، وثوب مزأِْبر

  : قال الراجز. وجسا

 تك لَدناً لَيناً فإني إن

ئنقْسطَ مما شئتَ من َأشْم  
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  : وأنشد. الً، إذا اشتد وغلظ، ومنه اشتقاق املصمئلّة، وهي الداهيةوقد اصمأّل الرجلُ اصمئال

  جلَّ حتى دقَّ فيه اَألجلُّ  ما نابنا مصمئلٌّ نَبٌأ

  .وقد امسأد رأس الرجل ووجهه وسائر جسده، إذا ورم امسئداداً

  : زقال الراج. قد ارفأنَّ الناس ارفئناناً، إذا سكنوا بعد جولة: وتقول

  حتى ارفَأن الناس بعد المجوِل

واتألب لنا الطريق، . وقد اتألب الرجلُ اتلئباباً، إذا استوسق واستوى. املَجول مفْعل، أي موضع جوالم
وقد ائتزت الِقدر فهي مؤتزة ائتزازاً، . وقد اطمأنّ الرجلُ اطمئناناً، إذا سكن، وهي الطُّمأنينة. إذا وضح

اكألز : وتقول. أزأمت الرجلَ على أمر مل يكن من شأنه إزآماً، إذا أكرهته عليه: وتقول. شتد غَلَيانهاإذا ا
  : قال الراجز. الرجلُ اكلئزازاً، إذا تقبض

الوجه مكلئز وكلُّ كز  

ئيه إثآًء، إذا خرمته، وقد أثْأَِت اخلارزةُ اخلرز تثْ: وتقول. قد ائتر الرجل يأتر ائتراراً، إذا استعجل: وتقول
  : قال ذو الرمة. ثَئي اخلرز يثْأى ثأى شديداً

 ضيعتْه بينها الكُتَب مشلِشٌل  وفراء غُرفيٍة َأثَْأى خوارزها

  : قال الراجز. وأثأيت يف القوم إثاًء، إذا جرحت فيهم. واالسم الثَّأَى مثل الثَّعا

  يا لك من عيٍث من إثاِء

عباِءيبالقتل وبالس ِقب  

أثا به يأثو أَثْواً، إذا وشى به، وأثيت به آثي أَثْياً وإثاوةً أيضاً، وأقرشته إقراشاً، وهو أن خترب : وتقول
  : قال الشاعر. بعيوبه

ًأ يأثو بسادة قومه فإنشتما  امروي ذَممري أن يلَع ِريح  

  : وقال اآلخر

رٍب آِثوال أكون لكم ذا نَي  

أَثَرثُ احلديث آثُره : وتقول. أِثرت أن أقول احلق آثَر أَثَراً: وتقول. النيرب أصله النميمة، مث صار كالداهية
قال . وقد استثأر الرجلُ فهو مستثئر، إذا استغاث". ِسحر يؤثَر: "ومنه قوله عز وجل. أَثْراً فهو مأثور

  : الشاعر
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  دعاء أال ِطيروا بكّل وأى نَهِد  نصرهجاءهم مستثئر كان  إذا

أُلْت اإلبل أؤوهلا أوالً وإياالً، إذا : وتقول. واتكأت اتكاًء، واالسم التكَأة، وهذه التاء قُلبت من الواو
قدته بالنار وآلَ العسلُ والقَِطرانُ يؤول أَوالً، إذا ع. وآل اللنب يؤول أَوالً، إذا خثَر. أحسنت القيام عليها

  : قال الشاعر. حىت يخثُر

  متون الصفا من مضمحلٍّ وناقِع  آئٍل كالورس نَضحاً كسونَه ومن

اخلالص، شبهها بالصفا، : يعين إبالً قد جزأت فبالت بوالً خاثراً فاصفر ولصق على أفخاذها، والنضح
  .الذي قد درس: واملضمحلّ

أؤوهلم أَو القوم هموأُلْتسنا وساسنا : ومثل من أمثاهلم. الً، إذا أحسنت سياستقد أُلْنا وإيلَ علينا، أي س
. الراجع إىل الشيء: واآلئد. آدين األمر يؤودين فأنا مؤود مثل معود واألمر آئد، إذا أثقلين: وتقول. غرينا

  : قال الشاعر

الشمس هل هو آئد يراقب ضوء  

مئيم أيها فبقيت بغري زوج، وكذلك وآمِت املرأةُ تماً، وهي اليت قد مات عنها زوجةً، إذا صارت أي
  .الرجل إذا بقي بغري زوجة

  : قال الراجز. وكذلك املاء إذا قدرت كم بينك وبينه. وأمت الشيء، إذا قدرته، آِمته أَمتاً فهو مأموت

  رْأي األدالِّء بها ِشتِّيتُ

  هيهاتَ منها ماؤها المأموتُ

وأِفنت الناقة، إذا قلّ لبنها فهي أِفنة، . أُِفن الطعام يؤفن أَفْناً فهو مأفون، إذا قلّت بركته: وتقول. أي املقدر
وأَِبي التيس يأبى أىب شديداً فهو آٍب، وتيس آبى، مثل أعمى، وعرت أَبواء من تيوس أُبو، وذلك . مقصور

 يف موطئها فيأخذه داء يف رأسه فيِرم حىت ميوت وال يكاد يقدر على حلمه من أن يشم بولَ اُألروية أو يطأ
  : قال الشاعر لراٍع له. ورمبا أَِبيت الضأن، غري أنه يف املعز أكثر. مرارته

 ال أظُن الضأن منه نواجيا أبى  لكَنّاٍز توكَّْل فإنه أقوُل

 كَالّباً مِطال وراميا والقيِت  لِك من َأروى تعاديِت بالعمى فما

  على القصد ال تُخطىء كالباً ضواريا  أخطأتْ نَبالً ِحداداً ظُباتُها فإن

    

وقد أَنى للطعام يأين له . قد أَنى لك أن تفعل كذا وكذا يأين إىنً، مقصور، أي حان وقته: وتقول للرجل
: وتقول. آن له يئني أيناً، واملعىن واحد:  يقولأنال ينيل إنالة، وبعض العرب: وقوم يقولون. إىنً، مقصور w
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آلَفَِت الغنم فهي مؤِلفة، إذا صارت ألفاً، وقد : وتقول. قد أرأت الشاةُ فهي مرٍء ومرئية، إذا استبان محلُها
  :  قال الشاعر.وأِلفت املكانَ إلْفاً وآلفته إيالفاً، إذا استأنست به واعتدته. آلفتها إيالفاً، إذا جعلتها ألفاً

  شعاع الضحى في لونها يتوضح  المؤِلفات الرمَل أدماء حرةٌ من

قال . أُنت يف السري أَوناً، إذا رفقت: وتقول. ألّفت بني القوم تأليفاً، إذا مجعتهم بعد تفرق: وتقول
  : الراجز

  وسفَر كان قليَل اَألوِن

  : وأنشد. ثل ِعنت أَعنيوإنت أَئني أيناً، إذا أعييت، م

  أقول للضحاك والمهاجِر

  إنّا ورب القُلُِص الضوامِر

وأَِسن الرجلُ يأسن أَسناً، إذا غُشي عليه من ريح خبيثة، ورمبا . أَسن املاُء يأِسن أَسناً، إذا تغير: وتقول
  : قال زهري. مات منها

اً أناملُه التاركمصفر نمي  الِقرَل المائح اَألِسِنييل في الرمح م  

وامتأر الرجلُ امتئراراً، إذا غلُظ، وكذلك الرمح إذا . أملأت على الشيء إملاًء، إذا احتويت عليه: وتقول
 وأبرته. أَبرت النخلَ آِبره أَبراً فهو مأبور، إذا لقّحته: وتقول. وامتأر الذَّكَر، إذا اشتد إنعاظُه. اشتد وصلُب

أهجأت : وتقول. وأَِشر الرجلُ وغريه أَشراً، وأِرنَ أَرناً، إذا نشط. العقرب تأِبره أَبراً، إذا ضربته بإبرا
أَِدر الرجلُ يأدر، إذا امتأل صفَن : وتقول. وألزأت غنمي، أي أشبعتها. اإلبلَ والغنم، أي كففتها لترعى
  .خصييه من الريح، وهو جلدما

 ي الرجل أفّاراًوأَفَرمدا، وبه سقال الراجز. الرجلُ يأِفر أَفْراً، إذا وثب وع :  

  ومر يذْآها ومرت عصبا

  روادةٌ تأِفر أفْراً عجبا

وأَكَر الرجلُ يأِكر أَكْراً، إذا احتفر أُكْرة يف الغدير . وكذلك أَبز يأِبز أَبزاً، إذا عدا. ِشهدارة: ويروى
أشطأِت الشجرةُ بغصوا إشطاًء، إذا انتشرث أغصانها، : وتقول. ا ماُء السماء فيغترفه صافياًفيجتمع فيه

خاصمت فالناً فكان ألْبك علي معه، : وأَلَب الرجلُ يأِلب ألْباً، إذا مال علي، من قوهلم. والواحد شطْء
 باملكان إلباباً، وأرب إرباباً، وأبن إبناناً، إذا وألب. وألَّب تأليباً، إذا ألَّب عليك القوم وحرشهم. أي ميلك

وأزننت . وأرنوا إرناناً، إذا مسعت هلم رنيناً. وأجلَّ القوم إجلاجاً، إذا مسعت هلم لَجةً، أي صوتاً. أقام به
قميص : ت اإلتب، واإلتبوأتبِت املرأةُ تؤتب تأتيباً فهي مؤتبة، إذا لبس. الرجل بالشيء إزناناً، إذا اتهمته w
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. وأصدت إيصاداً، إذا لبست املؤصد واإلصدة، وهي بقرية صغرية يلبسها الصبيان. صغري، ومجعه اآلتاب

  : قال الشاعر

 ولما يلبس اإلتْب ِريدها صبياً  وعلِّقتُ ليلى وهي ذاتُ مؤصٍد

وأزت الِقدر أزاً، إذا .  الرجلَ أزاً، إذا أغواه، فهو مأزوزقد أز الشيطانُ: وتقول. اللِّدة: أي ِلدا، الريد
  .غلت غَلَياناً شديداً

قال . وأتأرت القوم بصري إتاراً، إذا أتبعتهم بصرك. وأززت الرجلَ على صاحبه أزاً، إذا حرشته عليه
  : الشاعر

  اريحتى اسمدر بطَرف العين إت  بصري واآلُل يرفعهم أتْأرتُهم

وأُلق الرجل ألْقاً فهو مألوق، إذا . الغلَبة: أَفَق الرجلُ على األمر يأِفق أَفْقاً، إذا غلب عليه، واَألفْق: وتقول
  : قال الشاعر. حنو اجلنون: أخذه األولَق، واُألالق، مثل العالق

 بها من طائف الجن أولَقُ ألم  وتُصبح عن ِغب السرى وكأنّما

  :  آخروقال

  يخالطها ِمن مسه مس ُأولَِق  تراقب عيناها القطيع كأنّما

: وتقول. وآسدت الكلب أُوسده إيساداً، إذا أغريته. أسأدت السري أُسئده إسئاداً، إذا دأبت عليه: وتقول

يبِدى اللّه : "ويف الترتيل.  سواءوبدأ اهللا اخللق وأبدأهم إبداًء، ومها. ائتنفت الكالم ائتنافاً، إذا ابتدأته ابتداء
  ".كيف بدأ اخلَلْق: "وفيه" اخلَلْق مثّ يِعيده

    

  : قال الراجز. ازدأب الرجلُ ازدئاباً، إذا محل ما يطيق: وتقول

  فازدأب الِقربةَ ثم شَمرا

.  سهرت خلوفواكتألت عيين اكتالء، إذا. اكتألت من الرجل اكتالًء، إذا احترست منه: وتقول

واختلفوا يف . وأقرأِت املرأةُ إقراًء فهي مقْرىء. وارتبأت ارتباًء، إذا أوفيت على شرف، مثل ربأت سواء
هو احليض، وكلٌّ مصيب ألن اإلقراء هو االنتقال من حال إىل : هو الطُّهر، وقال قوم: ذلك، فقال قوم

  : وجعله األعشى طُهراً فقال. إىل حيضحال فكأنه انتقال من حيض إىل طُهر أو من طُهر 

  ِلما ضاع فيها من قُروء نسائكا  ماالً وفي األصل ِرفْعةً مورثةً

  : وقال اآلخر يصف غزوة. ويف اد رفعةً: ويروى
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  إذا ما الثريا أقرأت ُألفوِل

  : قال الشاعر. تلتهوأَدوت له آدو أَدواً، إذا خ. فجعل إقراءها انتقاهلا من الشرق إىل الغرب

  وهيهاتَ الفتى حِذرا  له آلخذَه َأدوتُ

وأصبأت على . واتكأت الرجلَ اتكاًء، إذا وسدته. أسبأت على األمر إسباًء، إذا أخبت له قلبك: وتقول
  : قال الراجز. القوم إصباًء، إذا هجمت عليهم وأنت ال تدري

  هوى عليهم مصِبئاً منقضا

  ادر الجمع به مرفضافغ

وأفأته عن األمر إفاءةً، إذا أراد . هذان البيتان جاء ما أبو مالك، وليسا يف كتاب أيب زيد: قال أبو بكر
وأكأت الرجلَ إكاءةً، إذا أراد أمراً ففاجأته على بغتة ذلك فهابك . أمراً فعدلته عنه إىل أمر خري منه

وأبأت الرجلَ إباءةً، إذا خوفته حىت . ذا أضته وعليه ِحمل حىت ينوء بهوأنأت الرجلَ إناءةً، إ. ورجع عنه
ِنتاج حلوبتك من : والكُفْأة. وأكفأِت اإلبلُ إكفاًء، إذا كثُر ِنتاجها بعد ِحيال. يبوء على نفسه بالذنب

  : قال الشاعر. اإلبل

  ين المسلها ِثيَل سقٍْب في النِّتاج  كُفْأتَيها تُنِْفضان ولم يجد ترى

. قضيب البعري: وقت النتاج، وأراد أن وقتها قد تقضى، أنفض القوم، إذا نفد زادهم، والثِّيل: الكُفْأة

الذكر من أوالد اإلبل إذا : فهذه اإلبل نتجت إناثاً كلُّها فلم جيد المس هلا حجم ِثيل، والسقْب: يقول
أأت األمر إاًء، إذا مل تربمه، واألمر : ويقال. كاف وفتحهاكُفأا وكَفأا، بضم ال: يقال. كان صغرياً

  .منهأ وأنا منِهىء

  باب الباء في الهمز

. بسأت بالرجل أَبسأ به بسأً وبسوءاً، وبهأت به أأ به بهأً وبهوءاً، ومها واحد، وهو استئناسك به

بِرئت من املرض أبرأ، : ل احلجاز، وسائر العرب يقولونوبرأت من املرض أبرأ برءاً، وهذه لغة أه
وبارأ الرجلُ امرأته، إذا . وبارأت الكري، إذا فاصلته. وبِرئت من الدين أبرأ براءةً. واملصدر فيهما البرء

اً فغري فأما بارى الريح جود. وبارأت الرجلَ مبارأةً، إذا ذكر حماسنه فعارضته بذكر حماسنك. باينها
  : قال الشاعر. وبِدىء الرجلُ فهو مبدوء به، إذا أخذه اجلُدري أو احلصبة. وبرأ اللّه اخلَلْق يربؤهم. مهموز

  مما تُصافح من لهيب سهاِمها  بدئت ظواهر جلِدها فكأنما
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 تبكَأ بكْأً، وبكُؤت تبكُؤ بكَأِت الشاةُ والناقةُ: وتقول. بدأت باألمر بدءاً: وتقول. الريح احلارة: السهام
وباذأت الرجل، إذا . وبذَأت الرجلَ أبذَؤه بذْءاً، إذا ذممته. بكاءةً، إذا قلّ لبنها، وهي شاة بكيئة وبكيء

بؤل الرجل : وتقول. وبأَرت بؤرةً فأنا أبأَرها بأْرا، إذا حفرت بؤرة يطبخ فيها، وهي اإلرة. خاصمته
وباء الرجل بصاحبه بواًء، إذا قُتل . بؤت بالذَّنب فأنا أبوء به، إذا اعترفت به: وتقول. ذا صغريبؤل بآلةً، إ

. املوضع الذي يتبوأ فيه: وِبيئة الرجل، مثل ِبيعة. وبأوت على القوم أبأَى بأواً، إذا فخرت عليهم. به

والبأساء . بئس يبأس بؤساً وبئيساًومن البؤس قد . وبؤس الرجلُ يبؤس بأساً، إذا كان شديد البأس
  .والبؤسى، مثل الطُّوىب، اشتقاقها من البؤس. اشتقاقها من البأس

  باب التاء في الهمز

وتنأت بالبلد . وجتشأت جتشؤاً، واالسم اجلُشأة. تلكّأت تلكّوأ، إذا اعتللت على صاحبك فامتنعت عليه
  : قال الشاعر.  تبوءاً، إذا اتخذته مرتالًوتبوأت مرتالً. تنوءاً، إذا أوطنته

  قد تبوأتُ مضجعا  كنتُ قبله ليتني

    

  : قال الشاعر. متألَّت من األكل، إذا شبعت منه، وامتألت أيضاً: ويقولون

  وكاد ينْقَد من ِري ومن ِشبِع  تمّأل وامتدت حواقنُه حتى

  : قال الراجز. وتأميت اَألمةَ تأمياً، إذا اختذتها أَمةً. ، إذا أرزمت وحنتوترأّمِت الناقةُ على ولدها ترؤماً

  يرضون بالتعبيد والتأمي

  لنا إذا ما خَنْدفَ المسمي

  .وتأييت باملكان تأيياً، إذا أقمت به. يا لَِخنِدف: إذا قال: يعين

  : قال الشاعر. ا استوت عليه فَوارتهقد تلمأِت األرض على فالن تلمؤاً، إذ: وتقول

 عليه فَوارتْه بلماعٍة قَفِْر  ولألرض كم من صالٍح قد تَلَمأت

وتأريت يف األمر . وتأتيت لألمر، إذا تلطّفت له. وتزأزأت من الرجل تزأزؤاً، إذا تصاغرت له وفَِرقت منه
  : قال الشاعر. تأرياً وتأريت على الشيء تأرياً، إذا حتبست عليه

  وال يعض على شُرسوفه الصفَر  يتأرى ِلما في الِقدر يطلبه ال

. وتراءى يل األمر ترائياً. وتفيأت بفَيئك، إذا صرت يف ناحيته. ومنه اشتقاق آري الدابة، وهو محِبسها

w، أي يف أول اإلسالم قبل أن "ىلليتين ِمت يف النأنأة اُألو: "ويف احلديث. ضعفت عنه: وتنأنأت عن األمر
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وتفاءلت بالشيء، إذا تربكت به أو . وجتأجأت عنه، إذا حتبست. توقفت: وتكأكأت عنه. يقوى
. وتثاءبت تثاؤباً، وهي الثُّؤباء. وتالءم أمر القوم، إذا استوى. وتالءم اجلرح تالؤماً، إذا برأ. تشاءمت به

  .وتودأت عليه األرض، إذا استوت. أعدى من الثُّؤباء: ومن أمثاهلم

  باب الثاء في الهمز

وثأرت . وثَمأت اخلبز يف اإلناء، إذا كسرته فيه. ثَمأت رأس الرجل باحلجر والعصا أمثَؤه ثَمأً، إذا شدخته
  .بالرجل، إذا قتلت قاتله

  .وثأثأت غضبك، إذا سكّنته. وثَأجِت الغنم ثُؤاجاً، إذا صاحت

  .ت قدمي، أي مل أحركهماوما ثأثأ

  باب الجيم في الهمز

وجنأ الرجلُ جنوءاً . وكذلك النبت فهو جاسىء، إذا يبس. جسأت يد الرجل جسأً وجسوءاً، إذا يبست
  : قال الشاعر. على الشيء، إذا أكب عليه

ِت غَداةَ ِبنْتُم أغاضرالعائدات على ِوسادي  لو شَِهد نوءج  

قال الشاعر يف جبأت . وجبأت عن الرجل جبوءاً، إذا خنست عنه.  جنأً، إذا كانت ِخلقته اجلَنأوجِنىَء
  : عن الرجل خنست عنه

  إن استَقدمت نَحر وإن جبأت عقْر  أنا إالّ مثُل سيقة الِعدى وهل

  .ءاً أيضاًوجبأت علي الضبع، إذا خرجت من جحرها جبأً وجبو

  .نقر جيتمع فيه ماء السماء: واجلَبو، غري مهموز. الكَمأة: واجلَبء

  : قال الراجز. الغصص: وجئز الرجلُ جيأَز جأْزاً، إذا غَص، واجلَأَز

  نسقي الِعدى غَيظاً طويَل الجْأِز

  .ِجىْء ِجىْء: جأجأت باإلبل جأجأةً، إذا سقيتها فقلت هلا: وتقول

َألتْأل، إذا صرعتهوجْأل، إذا رمى به.  بالرجل أجَأل جَأل بثوبه جفْأً، إذا : وتقول. وجالرجل ج فَأتج
وجزأت املالَ بني القوم جتزيئاً، إذا . وجزأِت اإلبل بالرطْب عن املاء جتزأ جزءأ، واجلُزء االسم. صرعته

وجشأت نفسي جشوءاً، إذا ضت . يةً، غري مهموزوجرؤت أجرؤ جرأةً وجراءةً وجرا. قسمته بينهم
  : قال عمرو بن اإلطنابة. إليك نفسك
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  رويدِك تُحمدي أو تستريحي  كلّما جشَأتْ وجاشَتْ وقَولي

وقد جئي الفرس يجأَى . بل اخلفيفة العود: وقال آخرون. القوس اليت ميأل ِعجسها كف الرامي: واجلَشء
واِجلثة، واجلمع ِجأى، وأكثر . حمرة يف سواد، ومنه كتيبة جأْواء للون صدأ احلديد: ، واجلُؤوةجؤوةً

وجئر الرجل، . جأَر الثور جيأَر جؤاراً وجؤورةً، إذا صاح: ويقال. العرب ال يهمزها، وهي ِجفار واسعة
  : قال الشاعر. باهلمز، إذا أصابه اجلائر، وهو جيشان النفس

قاِعساً افلموا مناد سمعتُ القوم  لي دون الترائب جائر ضرتَع  

  باب الحاء في الهمز

    

حألت : ومن أمثاهلم. الشعر الذي فوق اجللد: حلَأت األدمي أحلَؤه حلْأ، إذا أخرجت ِتحِلئته، والتحلئة
وحألته بالسيف . السوط حأل، إذا جلدته بهوحألته ب. وحَألت املرأةَ، إذا نكحتها. حالئةٌ عن كُوعها
  : قال الراجز. وحلَّأت اإلبلَ عن املاء حتلئةً وحتليئاً، إذا حبستها عنه. حلْأ، إذا ضربته به

لطال ما حلّأتماها ال تَِرد  

جاَل تبتِردفخلِّياها والس  

تشفي ببرد الماء ما كانت تَِجد  

  دمن حر أياٍم ومن ليٍل وِم

وحنأت رأسه باِحلناء حتنئةً . وحطَأته بيدي، إذا ضربت رأسه أو ظهره. وحطَأت الرجلَ حطْأً، إذا صرعته
. وحشأت الرجل بالسهم أحشؤه حشأً، إذا أصبت به جنبيه وبطنه. وحتنيئاً مثل تفعلة وتفعيالً، إذا خضبته

  .حشأت بطنه بالعصاوكذلك . وحشأت املرأةَ يكىن به عن النكاح

: وقد قُرى. وحِمئِت الركيةُ حمأً، إذا كثرت حمأتها. وحزأت اإلبلَ أحزؤها حزءاً، إذا مجعتها وسقتها

وحضأت النار حضأً، إذا . ، أي ذات حمأة، واللّه أعلم، وأمحأتها، إذا جعلت فيها احلَمأة"يف عٍني حِمئِة"
حصأ الصيب من اللنب حصأً، إذا ارتضع : وتقول العرب. اخلشبة اليت يحرك ا اجلمر: حضأواِمل. أوقدا

وحِدئت إىل الرجل، إذا جلأت إليه، وحدئت إليه . حىت متتلىء معدته، وكذلك اجلدي حىت متتلىء إنفَحته
  .أيضاً، إذا نصرته، وحدئت باملكان حدءاً، إذا أقمت به فلم تفارقه

  اب الخاء في الهمزب
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قال . خلَأِت الناقةُ ِخالًء وخلوءاً، إذا حرنت فلم تربح من مربكها. خفَأت الرجلَ خفْأً، إذا صرعته
  : الشاعر

  ِقطافٌ في الركاب وال ِخالء  الفَقارة لم يخُنْها بارزة

املطر، ذكر ابن الكليب أا لغة :  الترتيلواخلَبو يف. الشيء املخبوء: واخلَبء. وخبأت الشيَء أخبؤه خبأً
  .ِحمريية، واهللا أعلم

  .خبأَة طُلَعة، إذا كانت ختتىبء وتطّلع: وجارية خبأَة، وقالوا

وخسأ بصره . خسأت الكلب أخسؤه خسأً، فهو خاسىء، إذا طردته وأبعدته، وخسأ هو خسأً: وقالوا
ِدرسوءاً، إذا سأً وخسخ.  

  : قال جرير. وخرىء الرجلُ خيرأ ِخراءةً وخرءاً وخروءاً، وِجماعه اخلُران واخلُراء يا هذا، ورجل خارىء

طَ سلمى كأنهةَ ريرمي ِكالبا  بني طُهحجارةُ خارىٍء ي  

  : قالت دختنوس بنت لَقيط بن زرارة. خروء الطري: ونبز قبيلة

  ر عن أرباِبهاء الطي  بنو فُعٍل خُرو فرت

غاض املاُء، وسار الدابةُ، ووقف الدابةُ، وخسأ الكلب، وجرب : فَعلْته ففَعلَ سبعة أحرف: قال ابن دريد
. فعلته ونزف البئر ونزفته، ورجع ورجعته، وسعر وسعرته: العظم، وعارت عينه ويقال يف هذا كلّه

. وخجأت املرأةَ خجأً، كناية عن النكاح. ِطئت من اخلطيئةوخ. وخِذئت للرجل خذْءاً، إذا استخذأت له

  .كثري النكاح، وكذلك الفحل من اإلبل: ورجل خجأة

  باب الدال في الهمز

دأَلت أدأَل دأْالً ودأَالً ودأَالناً، : وتقول. دنأ الرجلُ يدنأ دناءةً، ودنؤ يدنؤ دناءة، إذا كان دنيئاً ال خري فيه
. الفَقار، الواحدة دأْية: والدأَيات. ي ِمشية فيها شبيه باخلَتل، وكذلك دأيت له أدأَى دأْياً، إذا ختلتهوه

والذِّئب يدأَى ويدأَل ويذَأَل أيضاً بالذال املعجمة، . وداَء الرجلُ، مثل شاَء الرجلُ، إذا أصابه الداء، يديء
  : قال الراجز. إذا ختل

   للغزال يخِْتلُهوالذئب يدَأى

الشيء الذي تدفَأ به، رجل دفآنُ وامرأة دفْأى، وبيت ديفء وغرفة : والدفء. ودِفىء الرجلُ يدفَأ دفْأً
وجاء السيلُ درءاً، إذا . ودرأته عني أدرؤه درءاً، إذا دفعته. دارأت الرجلَ مدارأةً، إذا دافعته: ويقال. دفيئة
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ودرأت عنه . ودأبت أدأب دأْباً ودؤوباً. داكأت القوم مداكأةً، إذا زامحتهم: ويقال. دجاء من بلد بعي
  : قال الراجز. ودأظت املَتاع يف الوعاء أدأظه دأْظاً، إذا مألته. احلد وغريه أدرؤه درءاً، إذا أخرته عنه

 فَدى أعناقَهن المحض وقد

ْأظُ حتى ال يكونوالدضغَر   

    

. موضع ما تركته فلم جتعل فيه شيئاً: االمتالء، والغرض: سقَوهم ألباا حىت سقَوها املاء، والدأْظ: أراد

دبأت الشيَء تدبيئاً وأنا أُدبئ عليه، إذا غطّيت عليه : وتقول. دأدأت دأدأةً، وهو العدو الشديد: وتقول
  .وواريته

  باب الذال في الهمز

أةذَِرئتواالسم الذُّر ،تءاً، إذا ِشبقال الراجز.  أذَرأ ذَر :  

  وقد علَتْني ذُرأةٌ بادي بدي

  ورثْيةٌ تنهض في تشددي

واشتقاق الذُّؤابة من التذؤب، وإن شئت من . وذَؤب الرجلُ يذؤب ذآبةً، إذا صار كالذئب خبثاً ودهاًء
  .التذاؤب، وهو كثرة احلركة

. وذَأمت الرجلَ أذأَمه ذَأْماً، إذا ذممته، وهو الذَّأْم يا هذا، فهو مذؤوم.  يف بعض اللغاتوالذئب مهموز

وذَِئجت من اللنب وغريه أذأَج ذَأْجاً، إذا أكثرت . وذيأت اللحم تذيؤاً، إذا أنضجته حىت يسقط عن عظمه
  : قال الراجز. منه

  يشربن برد الماء شُرباً ذَْأجا

ْأجاال يتعيالم اُألجاج فن  

. ذَأَلَِت الناقةُ تذأل ذَأْال وذَأَالناً، وهو ضرب من املشي: وتقول. وذَأبت اإلبلَ أذأَا ذَأْباً، إذا سقتها

  : وأنشد

  مرتْ بأعلى السحرين تَذَْأُل

يذأَى ذَأْياً، إذا يبس وفيه ويف بعض اللغات ذَأَى العود . وذَأَالن الذئب كذلك، وبه سمي الذئب ذُؤالة
  : قال ذو الرمة. والذابل والذاوي واحد. بعض الرطوبة، وليس باللغة العالية

w الثُريا في مالءته الفَجر وساقَ  أقامت به حتى ذَوى العود والتوى
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  .وذُئر الرجل، إذا ساء خلقه. وتذاءبت الريح

  باب الراء في الهمز

ؤه رالرجل أرز أتزة. زءاً ومرِزئةً، إذا أصبت منه خرياًرزيزىء فالنٌ مالَه، إذا أصيب به، ومنه الرور .

وربأت بك عن هذا األمر أربأ بك، أي عظَمتك . وربأت القوم أربؤهم ربأً، إذا كنت هلم طليعة
بالرفاء والبنني، : وترفيئاً، إذا قلت لهورفّأت املُملَك أرفّئه ترفئةً . ورفَأت الثوب أرفَؤه رفْأً. وأجللتك عنه

ورافأين الرجلُ يف البيع ويف . وكأن معىن قوهلم بالرفاء، أي بااللتئام، مأخوذ من رفأت الثوب إذا الءمته
ؤه ورثَأت اللنب أرثَ. ورمأَِت اإلبلُ باملكان ترمأ رماًء ورموءاً، إذا أقامت به. السعر مرافأةً، إذا حاباك فيه

رثَأت امليت، يف معىن : وأهل اليمن يقولون. اللنب اخلاثر: والرثيئة. رثْأً، إذا حلبت حليباً على حامض
  .رثَيته

وروأت يف . وردؤ الشيُء رداءةً، إذا صار رديئاً فاسداً. ورقَأت عيين ترقَأ رقْأً ورقوءاً، إذا جف دمعها
ورأَبت القدح أرأَبه رأْباً، إذا .  فيه ومل تعجل باجلواب، ومنه اشتقاق الرويةاألمر تروئةً وترويئاً، إذا نظرت

: وتقول. ورؤفت بالرجل أرؤف رأْفةً، ورأَفت به أرأَف، كلٌّ من كالم العرب، ورأَف رأْفةً. شعبته

فإذا : "ويف احلديث.  سرياً رويداًوترهيأِت السحابةُ، إذا سارت. رهيأت رأيي رهيأةً، إذا مل تحكمه
  : قال الشاعر". سحابةٌ ترهيأ

 بالِعقاب لمجرمينا تَرهيأ  فتلك غَيايةُ النَِّقمات أضحت

ورابأت الشيَء مرابأةً، إذا . جاء يرنأ يف مشيه، إذا جاء يتثاقل: روي عن األصمعي أنه قال: قال أبو بكر
رأّيت الرجلَ مثل رعيت ترئيةً، إذا : وتقول. نبت: والراء. واإلسم الرياءوراءيت الرجل مراآة، . اتقيته

رأرأت عني الرجل رأرأةً، إذا كانت ال تستقر من اإلدارة، والرجل : وتقول. أمسكت له املرآة لينظر فيها
  .رأراء واألنثى رأراءة

  باب الزاي في الهمز

  : د لقيس بن عاصموأنش. زنأت يف اجلبل أزنأ زنوءاً وزنأً

  وارقَ إلى الخيرات زنًْأ في الجبْل

وإن فالناً لَزكاُء النقْد، إذا كان حاضر . وزكَأِت الناقةٌ بولدها تزكَأ به زكْأً، إذا رمت به عند رجليها
وزأبت الِقربةَ . زأدت الرجلَ أزأده زأْداً، إذا رعبته، فهو مزؤود، واالسم الزؤاد والزؤود: وتقول. النقْد
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وزأر األسد يزأَر . أزأَا زأْباً، إذا محلتها مألى مث أقبلت ا مسرعاً، وكل ثقيل محلته فقد زأبته وازدأبته
  : قال الشاعر. ويزئر زئرياً، واالسم الزأْر

  وال قرار على زْأٍر من األسِد  نُبئتُ أن أبا قابوس أوعدِني

    

  : قال الشاعر. زكَأت إىل فالن، يف معىن جلأت إليه: تقول العرب: دوقال أبو زي

  وقد زكَأتُ إلى ِبشر بن مرواِن  أرهب أمراً أو ُأراع به وكيف

مه فَِنعكَُأ من ضاقت مذاهبزم  ممن هو في سر وإعالِن وِنع 

  باب السين في الهمز

مل جيىء يف الكالم فَعلَ فَِعالً إال : قال أبو بكر. اً، إذا خنقته خِنقاًسأبت الرجلَ أسأَبه سأْباً وسأدته سأْد
سئبت من الشراب أَسأب سأَباً، إذا شربت منه، : وتقول العرب. خنق خِنقاً وضرطَ ضِرطاً: حرفان

  : قال الشاعر. السأْب، ومجعه السؤوب، واِملسأب أيضاً: وتقول للزق العظيم

 به قَيٌل فغُودر في سْأِب أريد  تَ فاها قلتَ ِعلْقٌ مدمسإذا ذُقْ

  : قال األخطل. وسبأت اخلَمر أسبؤها سبأً، إذا اشتريتها. املخبوء: املدمس

  بغير ِمكاٍس في السوام وال غَصِب  إلى حانوتها فاستبأتُها بعثْتُ

   :قال الشاعر. واخلمر سبيئة ومسبوءة، أي مشتراة

  كَدمِ الذبيِح سلَبتُها ِجريالَها  مما تعتِّق بابٌل وسبيئٍة

سرأَِت اجلرادةُ : وتقول. سبأته مائةَ سوٍط، إذا ضربته: وقال قوم. وسبأته بالنار أسبؤه سبأً، إذا أحرقته ا
زاً كذلك، والرزته رء، ورزريضها، والبيض السءاً، إذا ألقت برلقي : سها يف األرض فتبدخِل ذَنأن ت

. سرأِت املرأةُ، إذا كثر ولدها، فهي تسرأ سرءاً، وسروت، إذا كانت سِرية: وتقول. رزها، وهو بيضها

سلَأت السمن أسلَؤه سلْأ، : وتقول. سؤت الرجلَ أسوءه، إذا القيته مبا يكره، سوءاً ومساءةً: وتقول
  : قال الشاعر. ء، ممدودواالسم السال

  سوالىء إالّ تُحِسنوا السْلء تُضربوا  منعناكم تميماً وأنتم ونحن

  : وقال النِمر بن تولَب

رملَع ربوال ِسالئي  أبيك ما لحمي ب ني عليوال لَب  
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. أْماً وسأَماً، إذا مللتهسئمت الشيَء أسأمه سآمةً وس: وتقول. وسألته مائة سوط، وسلَأته مائةَ درهم

  : قال الشاعر. وساءين األمر يسوءين مساءةً. سأْ سأْ: سأسأت باحلمار، إذا قلت له: وتقول

 ُأبيِنيك إلى غير راع تَرك  إن لم يكن ساك فقد ساءني

وتساءى القوم ،أْياً، إذا مددته إليك فانشقه ستأَيأْواً وسس الثوب تأَووه بينهموسإذا متاد ،الثوب .  

  باب الشين في الهمز

وأخرجت من البئر . وجرى الفرس شأْواً أو شأْوين، أي طَلَقاً أو طَلَقني. شأَوت القوم شأْواً، إذا سبقتهم
و إذا كان من خوص فه: قال يونس. اِملشآة: شأْواً أو شأْوين، وهو ملء الزبيل من التراب، والزبيل

شئس مكاننا يشأَس : وتقول. وِشئت ذلك الشيَء أشاؤه، إذا أردته. ِمشآة، وإذا كان من أَدم فهو حفْص
وشِنئت الرجلَ أشنؤه . مشيت على شاطىء النهر: وشطَأْت. شأَساً وكذلك شئز شأَزاً، إذا غلُظ وخشن

به سمي شنوءة أبو هذا احلي من األزد، وهو أبو كعب بن و. شنأً وشنآناً وشنوءاً ومشنأةً، إذا أبغضته
قال احلارث بن . وشاءين، مثل شاعين، إذا شاقين. مبغوض: ورجل مشنوء. احلارث بن كعب بن عبد اللّه

  : خالد

 أراك تُشاء باألظعاِن ولقد  مر الحدوج وما شََأونَك نَقرةً

شيأ اهللا : قبيح اِخللقة لو رأيته تقول: ورجل مشيأ. ه بالقبح والتغيريشيأ اللّه وجهه، إذا دعى علي: وتقول
  : قال الراجز. وجهه

إن بني فَزارةَ بن ذُبيان 

 طَرقَتْ قَلوصهم بإنسان قد

حمنبخَلِْق الر ِجبٍأ َأعشَيم  

شأشأت باحلمار، إذا : يقالو. طرقت، أي عسر عليها خروج ولدها، يعين أم كانوا يأتون اإلبل: قوله
  .شئفت له أشأَف شأَفاً، إذا أبغضته: ويقال. تشأْ تشأْ: تشؤ تشؤ، ويقال: دعوته فقلت له

  : قال الراجز. شقَأَ ناب البعري يشقَأ شقْأً وشقوءاً، إذا طلع: وتقول

  الشّاقُئ الناِب الذي لم يعصِل

قال : قال أبو حامت. املُشط: املَفِْرق، واِملشقَأ: واملَشقَأ.  شقْأً، إذا فرقتهشقَأت رأسه باملُشط: وتقول
    : املتحذلقون يف شعر ذي اإلصبع

w  أضربك حيث تقول الهامةُ آشْقوني  يا عمرو إالّ تَدع شتمي ومنْقَصتي
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استأصل اهللا شأْفَته، أي و. حيث تقول اهلامة اسقوين، ألن العطش يف اهلامة: وهذا خطأ، وإمنا الرواية
  .أصله

  باب الصاد في الهمز

. املَِشيمة: والصاءة. وصيأ الرجلُ رأسه تصييئاً، إذا ثور وسخه. صأى الفَرخ يصئي ِصِئياً، إذا صوت

أ صب: وتقول. وصئب الرجلُ من املاء يصأَب صأَباً، وصئم منه، وهو شربه من املاء وغريه من األشربة
  : قال الشاعر. ناب البعري يصبأ صبوءاً، إذا طلع، فهو صاىبء كما ترى، والناب حينئذ صيبء يا هذا

  صبيء كخُرطوم الطَّليعة فاطر  ِكناز تُطاوي الِبيد أو حد نابها

 وأما الصدأة قد صدئ السيف يصدأ صدأً، واالسم الصدأ،: وتقول. شبه نابه أول ما طلع برأس الشعرية
صئك الرجلُ : وتقول. صأصأت من الرجل صأصأةً، إذا فَِرقْت منه: وتقول. يف اخليل فال تقال إالّ باهلاء

وتقول صؤلَ البعري . يصأَك صأَكاً، إذا عرق فهاجت منه رائحة منتنة، وبعض العرب يسميها الزهمقَة
  . يصول فهو من الصيال، غري مهموزفأما صال. يصؤل صآلةً، إذا خبط بيديه ورجليه

  باب الضاد في الهمز

وضبأت يف . ضؤلَ الرجلُ ضآلةً، إذا فال رأيه، أي فسد وضعف، وضؤلَ ضآلةً وضؤولة، إذا صغر جسمه
  : قال الراجز يصف صائداً. األرض أضبأ ضبأً وضبوءاً، إذا اخبتأت فيها أو لَطئت ا

لها في الم رِدوضابٌئ ِذمصر  

  مرعبُل الثوب خَِفي المقْعِد

  .الزكام: وضئد الرجل فهو مضؤود ضؤاداً وضؤودةً، والضؤاد

: والضنء. األصل واملعِدن، وكذلك الضنء أيضاً: والضنء. وضنأِت املرأة ضنأً وضنوءاً، إذا كثر ولدها

  : قال الشاعر. النسل

دنجيبٍةوَألنتَ  أمحم ءِرقُ  ِضنعفي قَومها والفحل فحٌل م  

  .معروف، ويجمع ِضئيناً وضئيناً: والضأْن. األصل، فالن من ِضئضىِء ِصدٍق وضؤضؤ ِصدٍق: والضئِضىء

  باب الطاء في الهمز

  : قال الشاعر. املنهبط الذي يغيب ما فيه: والطَّأْطاء من األرض. طَأطأت رأسي طأطأةً وِطيطاًء
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 ِلما يبدو به القَبُل واُألخْريان  منها اثنتان ِلما الطَّأطاء يحجبه

سيدي بِعنان الفَر ِضر: وطأطأتحقال امرؤ القيس. إذا أرسلتها لي :  

  صيوٍد من الِعقبان طأطأتُ ِشماللي  بفَتخْاء الجناحين ِلقْوٍة كأنّي

وطَرأت على .  وطَفئِت النار طُفوءاً، وأطفأتها أنا إطفاًء.وطَسئت طَسأً، إذا اتخمت عن أكل الدسم
  .القوم طُروءاً، إذا أتيتهم من غري أن يعلموا بك

  باب الظاء في الهمز

. والظِّمء من أظماء اإلبل، وهو بني الشربتني. ظَماًء، إذا عطشت: ظَمئت أظمأ ظَمأً، ورمبا مدوا فقالوا

  .ظاءرت مظاءرةً وِظئاراً، إذا اتخذت ِظئراً: وتقول. تقت إليهوظَمئت إىل لقائك، إذا اش

وهذا ظَأْم الرجل . وظَأرت الناقةَ ظَأْراً، إذا عطفتها على ولد غريها، والظَّؤور مثلها، واجلمع الظُّؤار
ت التيس صو: والظَّأْب. وظاءمين وظاءبين واحد، إذا تزوجت امرأة وتزوج هو أختها. وظَأْبه، وهو سِلفه

  : قال الشاعر. عند الرتو

وعصي نيمى زونوقَها َأحع  الغَريم ِخبكما ص له ظَْأب  

  باب العين في الهمز

  : قال الشاعر. عبأت الطِّيب أعبؤه عبأً، إذا صنعته وخلطته

  بكَرِت على عبِء المنيئة والنَّفِْس  باكرتْ عبء البعير بكفِّها إذا

أته تعبئةًوعأته، وعبأً، إذا هيبع املَتاع أتاخليلَ تعبيةً، غري مهموز. ب يتأً، : وتقول. وعبببفالن ع أتبما ع
  : قال الشاعر. واحد األعباء، وهو الثِّقْل: والِعبء. أي ما صنعت به شيئاً

 بغير يٍد وال شُكِْر جاني  الحامل الِعبء الثقيَل عن ال

  .ورجل عباء، مثل العبام سواء، وهو العِيي الثقيل. الِكساء، وهو العباء أيضاً: والعباءة

  باب الغين في الهمز

  .أمهلت

  باب الفاء في الهمز
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قال . متسع من األرض بني جبال أو رمل: والفَأْو. فَأوت رأس الرجل فَأْواً وفَأيته فَأْياً، إذا فلقته بالسيف
  : الشاعر

  ض محفوفٌ بأعالِمفْأو من األر

    

  : قال الشاعر. وكل ما اتسع فقد انفأى

  حتَى انفأى الفَْأو عن أعناقها سحرا

: والفَقء. نقر يف حجر أو غلٍظ جيتمع فيه املاء، واجلمع فُقْآن: والفَقء. وفَقَأت عينه فَقْأً فهي مفقوِءة

  : قال الشاعر.  غلياا باملاء الباردفَثأً، إذا كسرت. وفَثَأت القِدر أفثَؤها. موضع أيضاً

  تدور علينا ِقدرهم فنُديمها

  ونَفْثَؤها عنّا إذا حميها غال

وفَطَأت الرجلَ . وفَجأته فَجأً وفَِجئته فُجاءة، إذا لقيته وهو ال يشعر بك. وفَثَأته عين، إذا كففته عنك
وفَطَأت على الدابة، إذا محلت عليه محالً ثقيالً . ظهرهأفطَؤه فَطْأً، إذا ضربته بعصاً أو ضربت برجلك 

  : قال الشاعر. وفأفأ الرجلُ فأفأةً، إذا ردد كالمه، والرجل فأفاء كما ترى. حىت تفزر ظهره

  ولستُ بفأفاٍء وال بجباِن  يقولون فَْأفاء فال تَنِْكِحنّه

وأخرب . أت الثوب أفسؤه فَسأً، إذا مددته حىت يتفزروفَس. وفَسأته بالعصا أفسؤه فَسأً، إذا ضربته ا
عالم تفْسؤ ثوبك؟ وذكر بعض أهل اللغة أنه : رآين أعرايب حمتبياً بطيلسان فقال: األصمعي عن يونس قال

ِفئت إىل كذا وكذا فَيئاً، أي رجعت، وفاء : وتقول. تفسأ أمر القوم، إذا تشعب: مسع أعرابياً يقول
  : قال الشاعر. ، إذا رجعالفَيُء

  يفيء عليها الظِّلُّ عرمضها طاِم  تيممِت العين التي جنب ضارٍج

ما فتأت أذكره، وفَِتئت أذكره، أي : وتقول. وفَيء الغنيمة من هذا ألن اهللا جلّ ثناؤه أفاءه عليهم ورده
  : قال الشاعر. ما زلت أذكره

 منها الحقٌ وتَقطَّع لْحقُوي  وما فَِتئتْ خيٌل تثوب وتدعي

  .وفَأدت الصيد، إذا أصبت فؤاده". تفْتؤ تذْكُر يوسف: "ويف الترتيل

حديدة يشوى ا : واِملفْأد. وفَأدت اللحم، إذا دفنته يف اجلمر، واللحم فئيد. وفَأدت اخلُبزة، إذا ملَلْتها
  : قال الشاعر. اللحم
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  عاري األشاجع لونُه كاِلمفأِد  قلَِّصفي األمر كلُّ م ويجيبه

  .املوضع الذي يشتوى فيه اللحم: واملفتأَد

  : قال الشاعر. وفَشأ املرض يف القوم فُشوءاً، مهموز، وتفشأ تفشؤاً، إذا انتشر فيهم

  وأسكتُّ عنّي المعِوالِت البواكيا  إخوان الثِّقاِت فعمهم تفشّأ

  باب القاف في الهمز

  : قال الشاعر. قَنأت أطراف األصابع باِحلناء قُنوءاً، إذا امحرت امحراراً شديداً: قولت

 أناملُه من الِفرصاِد قَنَأتْ  يسعى بها ذو تُومتَين كأنّما

. قَمأِت اإلبلُ قُموءاً وقَمؤت قَماًء، إذا مسنت: وتقول. وكذلك قَنأَ الشعر باِحلناء فهو قانئ كما ترى

وقُفئت األرض قَفْأً، إذا . وقرأت القرآنَ والكتاب قراءةً. وقَمأِت املرأةُ تقمأ قَماءةً، إذا صغر جسمها
قَضئت : وتقول. مطرت وفيها نبت فحمل املطر على النبت التراب فال تأكله املاشية حىت ينجلي عنه

وقد .  عِفنت وافتت، والثوب يقضأ من طول الطيالِقربةُ تقضأ قَضأً فهي قَضئة، مثل فَِعلَة، وهي اليت قد
وقد قَضئ حسب الرجل قَضأً وقُضوءاً وقُضأةً، وذلك إذا دخله . قَضئت عني الرجل، إذا امحرت ودمعت

. ال أفعل ذاك فإنّ فيه قُضأةً علي: عيب ومل يكن صحيحاً، وإن يف حسبه لقُضأةً، أي عيباً، ويقول الرجل

  .قَئبت من الشراب أقأب قَأْباً، إذا شربت منه فأكثرت: وتقول. ء الرجلُ يقيء قيئاً، إذا قذفقا: وتقول

  .وإن فالناً لَقَؤوب وِمقْأَب، إذا كان كثري الشرب

  باب الكاف في الهمز

    

وما . وكّألت يف الطعام، إذا أسلفت فيه. كّأل القوم سفينتهم تكليئاً، إذا حبسوها وقربوها إىل األرض
. كافأت الرجل مكافأةً، إذا صنعت به مثل ما صنع بك: وتقول. أَعطيت من الدارهم نسيئةً فهي الكُلْأة

كَِدئ : كَدأ النبت يكدأ كُدوءاً وقالوا: وتقول. وال ِكفاَء هلذا األمر عندي، أي ال أقدر على مكافأته
كَثَأت أوبار اإلبل فهي تكثَأ كَثْأً، إذا :  وتقول.أيضاً، إذا أصابه البرد فلبده أو عطش فأبطأ يف النبات

وكَثَأ اللنب كَثْأً، إذا ارتفع . وخذوا كُثْأة ِقدركم، أي طُفاحتها اليت تغلي. وكَثَأِت الِقدر، إذا غلت. نبتت
. وحنوهكَشأت الطعام أكشؤه كَشأً، إذا أكلته كما تأكل الِقثّاء : وتقول. فوق املاء وصفا املاُء من حتته

كَأَصنا عند فالن ما شئنا، وتقديره : وتقول. كَشأت وسطَه بالسيف كَشأً، إذا ضربته فقطعته: وتقول
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ورجل . وفالن كُؤصة وكُؤصة، أي صبور على الشراب وعلى غريه، والفتح أكثر. كَعصنا، أي أكلنا
 عن الرجل أكيء كَيئاً، إذا هبته، ورمبا ِكئت: وتقول. كَوأْلَل، وهو القصري، وقد اكْوألّ فهو مكوئلّ

. كَفَأت اإلناَء، إذا كببته: وتقول. كَئب الرجلُ يكْأب كَآبةً، إذا حزن: وتقول. ِكئت كَيأةً: قالوا

وأعطيت فالناً . كَفَأت القوم، إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم عنه: وتقول. كَلَأت القوم، إذا حفظتهم: وتقول
  : قال الشاعر.  وكُفْأةَ إبلي، وهو نتاج عامهاكَفْأةَ إبلي

  لها ِثيَل سقٍب في النِّتاجين المس  كُفْأتَيها تُنِْفضان ولم يِجد ترى

  باب الالم في الهمز

  .لَكَأت الرجلَ لَكْأً، إذا ضربته بالسوط

ولَفَأت اللحم عن العظم، إذا .  إذا صنعت هلم ِلبأًولَبأت اللِّبأَ، مقصور، ألبؤه لَبأً، ولَبأت القوم ألبؤهم لَبأً،
، أي ما "ال افعل ذلك ما ألألِت العفْر: "وتقول. البضعة من اللحم اليت ال عظم فيها: واللَّفية. قشرته عنه

لصبح رأيت ألالَء ا: وتقول. ما ألَأل الفُور، وهي الظِّباء، ال واحد هلا من لفظها: حركت أذناا، وكذلك
: واللؤلؤ. واللَّأى مثل اللَّعى، واألنثى آلة مثل لَعاة، وهو الثور الوحشي. وألالَء السالح، وهو تأللؤه

  .السالح: واللَّأمة. وريش لؤام، وهي القُذَذ امللتئمة. معروف، وبيعه الألآل، مثل اللَّعال، ولُؤلُؤة وآللئ

  .رجلُ يلؤم لؤماً وملْأمةً فهو لئيمولؤم ال. واستألم الرجلُ، إذا لبس ْألمته

  باب الميم في الهمز

مسأت بعدي، : قال األصمعي: وقال أبو بكر. املارن: قد مسأ الرجلُ مسأً، إذا مرن على الشيء، واملاسئ
ومأست بني القوم أمأَس مأْساً، إذا أفسدت بينهم، والفاعل . أبطأت: بل مسأت: أي تنحيت، وقال

ومنأت املنيئةَ منأً فأنا أمنؤها، إذا جعلت اجللد يف الدباغ، فإذا أُخرجت فهي .  واملفعول ممؤوسمائس
  : قال الشاعر. األفيق واألدمي

  بكَرِت على عبِء المنيئة والنَّفِْس  باكرتْ عبء العبير بكفِّها إذا

  : قال الشاعر.  الشحمواملَأْنة، واجلمع مؤون، وهي حوايا البطن اليت عليها

  من المْأنات أو طَرف السناِم  استُهديِت من لحم فأهدي إذا

 تُهِدن معروقَ العظاِم وال  تُهدي األمر وما يليه وال
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ينهم مأرت ب: وتقول. ما بني السرة والشرسوف، ومأَنت الرجلَ أمأَنه مأْناً، إذا أصبت مأْنته: واملَأْنة أيضاً
وطعام . ووقع القوم يف أمر مئري، أي شديد. وماءرت بينهم مماءرةً وِمئاراً، إذا عاديت بينهم، واالسم اِملئْرة

وقد متاءى يتماءى متائياً، إذا . ومأَوت السقاء مأْواً ومأيته مأْياً، إذا وسعته. ولقد مرؤ الطعام مراءةً. مريء
ومألت . وقد ملُؤ الرجلُ مالءةً، إذا صار مليئاً. ومرؤ الرجلُ مروءةً. أّى متئّياًمددته فاتسع، ومتأّى يتم

وماألت الرجلَ على األمر مماألةً، إذا ساعدته . احلُب واإلناء أملَؤه ملْأ فهو مآلن، وجرة مْألى مثل فَعلَى
مرء ومرأة : ويقال".  ماألت عليهما قتلت عثمان رضي اهللا عنه وال: "وقال علي رضي اّهللا عنه. عليه

  .وامرؤ وامرأة

  باب النون في الهمز

    

وناء النجم ينوء نوءاً، إذا سقط يف . نؤت باِحلمل أنوء به نوءاً، إذا ضت به، وناء باِحلمل، إذا ض به
  : قال الشاعر. ومجع النوء نوآن. املغرب وض رقيبه من املشرق

نُوآنُها  نّا بهاتعلم أ ويثرب إذا أقحطَ القطر  

  .احلاجز حول البيت لئالّ يدخله ماُء املطر، واجلمع أناء: والنؤي

وناوأت الرجلَ مناوأةً وِنواًء، إذا فعلت كما يفعل، وهي . ونأَيت أنأَى نأْياً، إذا بعدت فأنت ناٍء يا هذا
نئت ينئت، فهو نائت : وقالوا أيضاً. نأَت نأْتاً، واالسم النئيتنأَت الرجلُ ينِئت وي: وتقول. املناوأة يا هذا

  : قال الراجز. ونؤوت، وهو صوت شبيه بالزئري أو الِزفري

لهم نَئيتٌ خَلْفَنا وهمهمه  

هلم تَنِطقي باللَّوم أدنى كَِلم  

النئيم أهون : قال أبو زيد. ماً، إذا زأرونأم الرجلُ ينئم نئيماً، وهو مثل األنني، وكذلك نأم األسد ينئم نئي
وهذا حلم ِنيء، وقد . وأسكت اهللا نأْمته، أي حركته. الفَعال من النئيم: والنأآم مثل النعام. من الزئري

: ونسأت اللنب أنسؤه نسأً، إذا صببت على احلليب ماء، واسم ذلك اللنب. ناء اللحم يينء نيئاً: قالوا

  : قال الشاعر. ء يا هذا، على مثال فعيل، وهو النسء يا هذاالنسي

  عداةَ اللّه من كَِذٍب وزوِر  النَّسء ثم تكنَّفوني سقَوني

ونسأت اإلبلَ عن احلوض . ونسأت اإلبل يف ِظمئها فأنا أنسوءها نسأً إذا زدا يف ِظمئها يوماً أو يومني
ونسئت املرأةُ تنسأ . ونسأِت اإلبلُ تنسأ نسأً، إذا مسنت، وكل مسِني ناسئ. عنهاأنسؤها نسأً، إذا أخرا 
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البيع بتأخري، : والنسيئة. نسأً يف أول محلها فهي نسء كما ترى، يعين أول ما حتمل، ونسأَت تنسأ أيضاً
ان يفعل يف اجلاهلية، يقدم احملرم سنة شيء ك: والنسيء والنِسي يف الترتيل. وكل متأخر فهو نسيء يا هذا

مل يكن احملرم معروفاً يف اجلاهلية، وإمنا كان يقال له وللصفر، : قال ابن دريد. وينسأ سنة، أي يؤخر
وكان أول الصفَرين من األشهر احلُرم حيرم القتال فيه، وإذا احتاجت العرب إىل القتال أنسأته . الصفَران

ندأت اللحم أندؤه ندءاً، إذا ملَلْته باجلمر، وهو الندي، مثل : وتقول.  فحرمت الثاين مكانهفحاربت فيه
: وتقول. الندأة، وكذلك يقال حلُمرة قوِس قُزح: وتقول للحمرة اليت تكون يف الغيم حنو الشفَق. الطبيخ

ونبأت من أرض إىل أُخرى فأنا أنبأ نبأً ونبوءاً، إذا . همنبأت على القوم أنبأ نبأً ونبوءاً، إذا طلعت علي
ونتأت فأنا أنتأ . ونبأت فالناً بكذا وكذا، إذا أخربته به. خرجت منها إىل غريها، وبه سمي الرجل نابئاً

  : قال الشاعر.  قشرتهنكأت القَرح فأنا أنكَؤه نكْأً، إذا: وتقول. نتأً ونتوءاً، إذا ارتفعت، وكل مرتفٍع ناتئٌ

  ولكن نَكء القَرح بالقَرح أوجع  تُنِْسني أوفَى المصيبات بعده ولم

  .لغة يف النكْعة، وهو ضرب من النبت حنو الطُّرثوث: والنكْأة

ونشأَت . انصأت الناقة أنصؤها نصأً، إذا زجر: وتقول. نزأت بينهم أنزأ نزأً، إذا حرشت بينهم: وتقول
تببأً، إذا ششأ نأنش.  

. األيفاع وما فوقهم: والنشء من الناس. ونشأِت السحابة تنشأ، وهذا نشء حسن، يعين السحاب

: نأنأت رأيي نأنأةً، إذا ضعفته، ورجل نأنأ: وتقول. نئفت من الطعام أنأف نأَفاً، إذا أكلت منه: وتقول

. ، أي يف أول اإلسالم قبل أن يقوى"ليتين مت يف النأنأة األوىل: "رضي اهللا عنهوقال أبو بكر . ضعيف

  .تنأنأت وتربصت فكيف رأيت اّهللا صنع؟: "وقال علي رضي اهللا عنه لسليمان بن صرد

  باب الواو في الهمز

ووزأت الرجلَ، .  حسن القَدروحافر وأْب، إذا كان. وأَيت وأْياً، إذا وعدت موعداً، وهو الوأْي يا هذا
  : قال األسعر. شديد صلب، واألنثى وآة: وفرس وأى. ووزأت من الطعام، أي امتألت منه. إذا دفعته

  وبصيرتي يعدو بها عتَد وَأى  راحوا بصائرهم على أكتافهم

  : قال الشاعر. ه وأْراً، إذا أفزعتهووأرت الرجلَ أِئر. ووِبئت األرض فهي موبوءة، واالسم الوباء يا هذا

لُببها تَس وَأرلم ي قَْل  الكانسةَ الساِق إذا الظِّلُّ عبشُع  

    

ووطُؤ . ووضؤ الرجلُ فهو وضيء. حفرة غامضة شبيهة باإلرة، واجلمع وأَر وِوئار: والوؤرة، مثل الوعرة
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  .الدابةُ فهو وطيء

وواءلت الرجلَ . ال ترتل بتلك الوأْلَة: الدمنة من األرض، يقال: والوأْلَة. الً، إذا جناووألَ الرجلُ يئل وأْ
املوضع : والوأْل. إذا بادرته إىل لَجأ، وهو أعلى اجلبل، وهي املواءلة: مواءلةً وِوئاالً، إذا حاذرته، ويقال

  .املنيع من اجلبل، منه اشتق موأَلَة، وهو اسم

  .اجي، وبه سمي الرجل وائالًالن: والوائل

  باب الهاء في الهمز

فأما اهلُناءة فما يبقى من القَِطران، وبه سمي هناءة . هنأت البعري أهنؤه هنأً، إذا طليته باِهلناء، وهو القَِطران
نوءاً، وهنؤ هذا الطعام وهنأين الطعام يهِنئين ويهنؤين، وكذلك هنأت البعري أهنؤه ه. أبو بطن من العرب

  : قال الشاعر. وهنأت الرجل، إذا أعطيته. هناءةً

حتى أعان عليهم هنأناهم  الح السواجمماك ذي السسواقي الس  

ويف خرب . فأما أهرأت اللحم فباأللف، إذا أنضجته. وهرأين القُر يهرؤين هرءاً وهراءةً، إذا اشتد عليك
ت نافحةٌ، يعين رحياً باردة، فهرأت الشيخ، أي قتلته، وطيىء ادعت قتله وزعمت أن األسد فهب: عنترة

ِهئت لألمر : وتقول. الرهيص قتله، وهو أحد املعمرين وفد إىل النيب صلّى اّهللا عليه وآله وسلم ومل يسلم
  : قال الراجز.  يا هذا، إذا كان أَجنأَوهدئ الرجلُ يهدأ فهو أهدأ. أَهيء له هيئةً، ويأت له يؤاً

  َأهدُأ يمشي ِمشيةَ الظَّليِم

: وتقول. وأتيتك بعدما هدأت العني وهدأت الرجلُ، وبعد هدأة من الليل. وهدأ الرجلُ هدوءاً، إذا سكن

  : قال الشاعر. هرأ الرجلُ يف منطقه يهرأ هرءاً، واالسم اهلُراء يا هذا

  رخيم الحواشي ال هراء وال نَزر  بشَر مثُل الحرير ومنِْطقٌ لها

  : قال الراجز. إنه لذو هوٍء، إذا كان ذا رأي: وتقول. هؤت بالرجل أَهوء به خرياً، إذا زننته به: وتقول

مالقَد دعِء وال جواله ال عاجز  

هذَأت : وتقول. اِهلمة: ايل، إذا كان يسمو إليها، واهلَوءوفالن يهوء بنفسه إىل املع. ليس بكز: يقول
هنئِت املاشيةُ نأ هنأً، إذا أصابت حظاً من البقْل من غري أن : وتقول. اللحم بالسكّني هذْءاً، إذا قطعته

  .وهذَأته بلساين، إذا أمسعته ما يكره. وهذَأت العدو هذءاً، إذا أَبرتهم. تشبع منه

  متّ هذا النوع من اهلمز 

w  باب اللفيف في الهمز
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  .أسبأت ألمر اهللا إسباًء، إذا أخبت له قلبك: وتقول. وزأت اإلناَء توزيئاً، إذا مألته: تقول

  ومما جاء من المقصور المهموز 

  : قال الشاعر. الظيب: الرشأ

  جارية كالرشَأ األكحِل

  : لشاعرقال ا. ولد احلمار الوحشي: والفَرأ

تارٌأ مفصرتُ كأنّني فَر  

  : قال الشاعر. البردي: واحلَفَأ. أراد متأراً فخفّف اهلمز

 تحت الحفَأ المغِْيِل بردي  كاأليم ذي الطُّرة أو ناشىء ال

. العطش: والظَّمأ. صدأ احلديد: والصدأ. معظمهم: واملَلَأ من القوم. كَلَأ األرض من النبت: والكَأل

  : قال الراجز. اطمئنان يف العنق، رجل أهدأُ وامرأة هداُء: واهلَدأ

  جوزها من برِق الغميِم

  أهدُأ يمشي ِمشيةَ الظَّليِم

وذكروا عن يونس أن ". لقد كان ِلسبٍأ يف مسكنهم: "وقد جاء يف الترتيل، قال تعاىل. اسم رجل: وسبأ
  : رجالً سأله عن سبأ فأنشده

  يبنون من دون سيلها العِرما  سبِأ الحاضرين مْأِرب إذ من

. وقد صرف يف القرآن ومل يصرف، فمن صرفه جعله اسم الرجل، ومن مل يصرفه جعله اسم القبيلة

  : قال الشاعر. مجع احلَدأة، وهي الفأس: واحلَدأ

  نواجذُهن كالحدأ الوقيِع

  : قال الراجز.  هذا الطائر املعروفواِحلدأة مجعها ِحدأ، وهو

 والجنادُل الثُِّوي فخفَّ

ُأ اُألِويكما تَدانَى الِحد  

  .العلو واالرتفاع: والنبأ. والنبأ من األنباء

  ومن غير هذا الوزن 
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ان ورئة اإلنس. وِسئة القوس، مهموزة عند رؤبة، وسائر الناس ال يهمزون. اجلماعة من الناس: الفئة
الوسخ، صيأَ الرجلُ رأسه، إذا : والصيئة. واملائة من العدد خفِّف فيها اهلمز لكثرا على ألسنتهم. والدابة

  .غسله فلم ينِقه وتركه لَِزجاً

  ومن غير هذا الوزن 

: والضؤضؤ. األصل، فالن من بؤبؤ صدق، أي أصل كرمي: والبؤبؤ. جؤجؤ الطائر، وهو الصدر: اجلؤجؤ

  . يقال هو اَألخيلطائر

  .عريب معروف: واليؤيؤ

  ومن غير هذا الوزن 

  .نبت، زعموا: والزئِزىء. األصل: الضئضىء

  ومن غير هذا الوزن 

  : قال الشاعر. اِهلمة: السأْو

أِو مهيومالس بعيد  

 منخفضة لينة، ذكرها أبو مجع مأْوة، وهي أرض: واملَأْو. األرض الفضاء املنجاب بني ِغلَظ وجبال: والفَأْو
  .واجلَأْو يف بعض اللغات مثل اِجلواء سواء، وهي أرض غليظة. مالك وأبو عبيدة

  وتقول في غير هذا 

  : قال الراجز. ِبأيب: بأبأت الرجلَ، إذا قلت له

نيبأبأن وأن يفدوأن ي  

. وصأصأ اِجلرو، إذا فتح عينيه. قصاروزأزأِت املرأةُ، إذا حركت منِكبيها يف ِمشيتها، وهو من مشي ال

ِقف احلمار على الردهدة وال تقُلْ : ومن أمثاهلم. سأْ سأْ: وسأسأت باحلمار، إذا دعوته ليشرب فقلت له
  .وكأكأت باإلبل، إذا رددتها عن وجهتها. له سأْ

  ومن غير هذا 
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  : قال الشاعر. السري التِعب، حنو احلقحقة: الدأدأة

  أدأةٌ صمعاء وافْتُالهاد

. الفضاء من األرض وكذلك الدأداء: والديداء. السري الشديد: والديداء. آخر ليلة من الشهر: والدأداءة

  .اختالط األصوات: والوأوأة

  ومن غير هذا 

تدأّمت : وهلمكلّ ما غطاك، من ق: والدأْم. البغض، وهو الشنآن والشنآن أيضاً، لغتان فصيحتان: الشنء
وبنو متيم يهمزون أحرفاً مما كان على وزن فَعل يف موضع العني . ومنه دأماء الريبوع. الدابةَ، إذا علوا

  .من الفعل ألف ساكنة حنو الفأس والكأس والرأس والبأس والرأل

  ومن غير هذا النوع 

  : قال الشاعر. النؤور، وهو ما قُرحت به العمور من إمثد أو غريه

  كلون النَّؤور فهي أدماء سارها  ماء المرد فاها فلونُه وسود

  .ونأرت نائرةٌ يف الناس، أي هاجت هائجة

  ومن غير هذا 

  .حلبة ومتر يطبخ وتسقاه النفَساُء، وهي الفُؤارة أيضاً: الِفئرة

جئتك بعد فَيئة، : والفَيئة من قوهلم. والذِّئفان يهمز وال يهمز، وهو السم. اإلجهاز على اجلريح: والذَّأْف
النكاح، معروف، وهو الذي تسميه العامة : والباءة باملد. فاء فَيئة حسنة: والفَيئة من قوهلم. أي بعد حني

ودابة وأى، واألنثى وآة، إذا كان صلباً . أصله باء يبوء ِبيئةً، إذا رجع إىل أهله: قال أبو حامت. الباه
سماء البيت وسماءة البيت وسماوة البيت، : ويقولون. ضرب من النبت، الواحدة راءة: والراء. شديداً

  : قال الشاعر. كل ذلك يريدون به السقف

  سهيٌل أذاعت غزلَها في القرائِب  كوكب الخَرقاء الح بسحرٍة إذا

 تُيسر أحبالً للركائِب ولما  سماء البيت فوقك منْهج وقالت

  ومن غير هذا 
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والشأن من الشؤون من . وجاء فالن وما مأنت مأْنه وال شأنت شأْنه. مسعت نبأةَ الشيء، إذا أحسست به
  .والشأن من شؤون اجلبل مهموز، وهي خطوط ختالف لونه" كلَّ يوٍم هو يف شأن: "قوله تعاىل

. من أمساء الداهية، مهموز، مثل الضعِبلاسم : والضئِبل. ضرب من الشجر، يهمز وال يهمز: والقَأْن

ضرب من الشجر، : والسأْسم. ضرب من الشجر، مهموز: والتأْلَب. إناء يتوضأ فيه، مهموز: واِمليضأة
: والوأْد من قوهلم. احلَمأة الرقيقة: والثَّأْط. الندى، مهموز، وثئدِت األرض، إذا نِديت: والثَّأْد. مهموز

  .ضرب من النبت، مهموز ممدود: واآلء، يف وزن العاع. ملولود وأْداًوأدت ا

  : قال الشاعر. ضرب من الشجر مهموز، الواحدة أالءة: واألالء

دعلى األالءة لم يوس فخر  جبينَه سيفٌ صقيُل كأن 

. يث تأوي إليهح: واملأوى. شجر زعموا أن اجلن تستظلّ حتته وال يسقط ورقه صيفاً وال شتاًء: واألالء

  .موضع، مهموز: ويمؤود

    

فأما الناؤوس فإن كان عربياً . والنأموس يهمز وال يهمز، وهي قُترة الصائد. ضعيف أمحق: ورجل يأفوف
فهو فاعول من ناس ينوس غري مهموز، أو يكون من نوس يف املكان تنويساً، إذا أقام به، وال خيلو أن 

  .يكون من أحدمها إن كان عربياً

  ومن باب آخر 

  : قال الشاعر. السلّ: اليأس، زعموا

 عنّي ال يمسِك دائيا فإياِك  بي اليأس أو داء الهيام أصابني

املستعطَى : واملستآس. الذئب أيضاً: واَألوس. العطية، أُست الرجلَ أؤوسه أَوساً، إذا أعطيته: واَألوس
  : وأنشد. املستعاض

  و المستَآساوكان اإلله ه

قد مضت مجلة من مجهور اهلمز : هذا آخر اهلمز وللّه احلمد قال أبو بكر حممد بن احلسن رمحه اللّه
  املتصل بأبواب الثالثي وهذه أبواب الرباعي السامل من حروف اللني تتصل به إن شاء اهللا 
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  أبواب الرباعي الصحيح

  باب الباء مع سائر الحروف

  باب الباء والتاء

عبجبة. اسم مأخوذ من فعل ممات: تته: واجلَعاحلرص والشر.  

أبو بطن من : وبحتر. القصري اتِمع اخلَلق، وهو البهتر أيضاً: والبحتر. موضع، عن أيب اخلطّاب: وجبتل
  .العرب من طيىء

قصري، وأحسبه مقلوباً : وحترب. رضؤولة اجلسم وقلّته، رجل حبتر وحباِت: واحلَبترة. اسم أيضاً: وحبتر
وحبتل وحباِتل، . ِضيق النفْس من خبل وضجر: واحلَبتقة. اسم، وهو اجلريء املُقِْدم: وسحتب. عن حبتر

: وخترب. اسم: وبختر. اسم، وال أدري ِمما اشتقاقه، يوصف به البخيل: وحلْتب. وهو الصغري اجلسم

واحلَبتلة ذكره أبو مالك باحلاء واخلاء، وأحسب أبا عبيدة ذكر أن . اسم: وحبتل. موضع: وخبتع. موضع
  .رجل حبتل، وهو شبيه باهلَوج والبلَه واإلقدام على مكروه الناس: العرب تقول

أنشدنا . ذّموضع قد جاء يف شعر شا: ودعتب. موضع: وِتبِرد. ما تقطعه اخلافضة، وهو العنبل: واخلُنتب
  : أبو عثمان لرجل من كلب

  مما تشتِّتُ بالجميع وتَشْعب  بدعتَب ُأم بكٍر والنوى حلّتْ

مر فالن يتزبتر على الناس، : ويقال. موضع: وِتبِرز. اسم موضع: وتدرب. وليس تأليف دعتب بالصحيح
قال . ال تنبت: أرض سربوت: لفقري، ومن ذلك قوهلما: والسبرت والسربوت والسربيت. إذا مر متكبراً

  : األعشى

  إذا الِجبس أعيا أن يروم المسالكا  أمراتٌ قطعتُ بجسرٍة سباريتُ

  .موضع: وترعب. مجع مرت، وهو القفر من األرض: أمرات

  .موضع: وترعب. لغة يف العرتمة، وهي طرف األنف: والعرتبة

تبرك يف املوضع، إذا أقام به، ومنه اشتقاق اسم ِترباك، وهو : ويقال.  وقُباِتر، وهو القصريورجل قُبتر
  : قال الراجز. فأما ِكربيت فليس بعريب حمض. موضع

  هل ينِْجينّي حِلفٌ ِسختيتُ

w  أو فضة أو ذهب كبريتُ
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حب من : والسبتل. م، وهو القصري، زعموااس: ورتبل. موضع، مثل حبتر سواء: وهبتر. موضع: وتربل
أصل بناء : وصعتب. الدهر، وكذلك السنبه باهلاء: والسنبت. حبة البقل، لغة ميانية، ال أقف على حقيقته

شبيه : والكُلْتب. الصلب الشديد: والعتبل. موضع: وتنضب. الصعتبة، وهي مقاربة اخلطو واخلفّة
. موضع: ومبلَت. القصري املتداخل اخللق: والكُنبت والكُناِبت. فالن يكلِتب يف أمره: ، ويقالباملداهنة

  .هنتب يف أمره، إذا استرخى فيه وتواىن، إن زعموا: واهلَنتبة، يقال. الصلب الشديد: والنبتل. اسم: ونبتل

  الباء والثاء

. نبت: واحلُربث. موضع: وبثْجل. صلب شديد:  وبعثُج.موضع، وقد جاء يف الشعر: جرثَب أو جرثُب

وقد مسوا . واحلَثْربة لغة يف احلَثْربة، وهي الناتئة يف وسط الشفة العليا من اإلنسان، وهي اِحلثِرمة أيضاً
 الدهن أو عكَر: واِحلثِْلب. حبثرت الشيَء، إذا بددته: وبحثَر من قوهلم. ِحثِْرماً، وأحسبه باخلاء أيضاً

  .الكَدر يف ماء أو ثوب: والبخثَرة. اسم: وحنبث. السمن يف بعض اللغات

    

: وبرثُع. مذموم، يراد به اخليانة وما أشبهها: ورجل خنبث وخناِبث. اسم، زعموا، وليس بثَبت: وبخثَع

وبعثرت القرب وغريه، إذا بددت . بةوعبثُر من العبيثُران اشتقاقه، وهو ضرب من النبت له رائحة طي. اسم
قال . األمحق الضعيف: والبغثَر. مكان، واجلمع براعث: وبرعث". وإذا القبور بعثرت: "ويف الترتيل. ترابه

  : الراجز

هغْثَرالب ابن غْثَرالب نلَمعِلي  

والقُبثُر، رجل قُبثُر وقُباِثر، . لول من ذلكلون شبيه بالطُّحلة، ومنه اشتقاق البرغوث، وهو فُع: والبرغَثة
األرض : والثَّبرة. والبرثُن ملا يؤكل من الطري مثل اِملخلَب ملا ال يؤكل. اسم: وبرثُم. وهو اخلسيس اخلامل

  : قال الراجز. موضع بعينه: وثَبرة. السهلة

هرزيتُ نفسي وتركتُ حنج  

الفَتَى غادرتُه بثَب مِنعهر  

بلغِت النخلةُ إىل ثَبرة من األرض فلم تسِر عروقُها فيها، وهي شبيه بالنورة تكون بني : والثَّبرة أيضاً، يقال
: وضبثَم. الغليظ من الناس وغريهم: وشنبث وشنابث. ظهري األرض فإذا بلغ عرق النخلة إليه وقف

خروج املاء من : والبعثقة. مليم زائدة، وبه سمي األسد ضباثاًاسم، وهو الشديد، واشتقاقه من الضبث، وا
ورجل بلْعث وامرأة . غائل حوض أو من جابية، تبعثق املاُء من احلوض، إذا انكسر منه ناحيةٌ فخرج منها
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. بةمعروف، واألنثى ثَعلبة، وتسمى االست أيضاً ثَعل: والثَّعلب. بلْعثة، وهي الرخاوة يف ِغلَظ عيش

  : قال الراجز. طرف الرمح الذي يدخل يف جبة السنان: والثَّعلب. الذَّكر من الثعالب أيضاً: والثُّعلُبان

ْتَهوي وتَِهر النجالء نوأطع  

شاشٌ منهِمرلها من الجوف ر  

العامِل فيهما منكِسر وثعلب  

: قبائل من العرب شتى: والثعالب. موضع: وثُعيِلبات. دخمرج املاء من جِرين التمر واِملرب: والثَّعلب أيضاً

ثَعلبة يف بين أسد، وثَعلبة يف بين قيس، وثَعلبة بن جعفر بن يربوع يف بين متيم، وثَعلبة يف طيىء، وثَعلبة يف 
  : قال الراجز. عثلبت احلوض عثلبةً وِعثالباً، إذا هدمته، وكذلك البيت: ويقال. ربيعة

  عد عهده المعثْلَبوالنُّؤي ب

  : ويروى

  والنُّؤي أمسى جدره معثْلَبا

وغثلب املاَء يغثلبه غثلبةً، إذا جِرعه . شجرية، زعموا وليس بثَبت: وعنبث، واجلمع عنابث. اسم: وعبثُم
  .اسم: وبغثَم. جرعاً شديداً

تكنبثَ الرجلُ : ، وهو الصلب الشديد، يقالوكُنبث وكُناِبث. متقبض خبيل: ورجل كَلْبث وكُالِبث
األرض السهلة اللينة، وبه سميت : والبثْنة. السرعة فيما أخذ فيه من عمل: والبهكَثة. وكَنبثَ، إذا تقبض

  .املرأة بثْنة وبثينة

  الباء والجيم

وفرس جحرب . اًعظيم البطن، وكذلك حباِجر، ورمبا سمي الوتر الغليظ حباِجر: رجل حبجر
  .وجحاِرب، وهو العظيم اخلَلْق

  .وحبجر وحباِجر، وهو ذَكَر احلُبارى، وكذلك حبرج وحباِرج

ورجل جلْحب وِجلْحاب وجالِحب، وهو الشيخ . ولد البقرة الوحشية، واجلمع بحازج: والبحزج
اليابس من كلّ : واحلُنجب.  الغليظورجل جحنب وجحاِنب، وهو القصري. العظيم اجلسم وفيه بقية

جخدب، وليس : وقال بعض أهل النحو. وجخدب وجخاِدب، وهو الذكر من اجلراد واِجلعالن. شيء
  .اسم: وبخدج. يف كالم العرب فُعلَل إال سؤدد وجؤذَر وجندب وحنطَب، كلّها مفتوحة ومضمومة

وجنبج . وخلْبج وخالِبج، وهو الطويل املضطرب اخلَلق. لعظيم البطنوخبجر وخباِجر، وهو املسترخي ا w
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  .واجلُنبخ واجلُناِبخ، وهو العظيم من كل شيء. وجناِبخ، وهو الطويل أيضاً العظيم اخلَلق

. بل ارِدب الذي يستر ميينه بشماله ويأكل: وقال بعضهم. رجل جمرِدب، إذا كان نِهماً: واجلَردبة، يقال

  : ال الشاعرق

 تجعْل ِشمالك جردبانا فال  إذا ما كنتَ في قوٍم شَهاوى

اسم، وكذلك : وجعدب. لقب رجل من العرب: وبرجد. الكساء املخطَّط، واجلمع براِجد: والبرجد
الن ابن ف: ويقال. دويبة أصغر من اجلراد: وجندب وجندب. الصلب الشديد: واجلَلْدب. جعدبة اسم

وجربذَ الفرس جربذةً وِجرباذاً، وهو عدو ثقيل، وفرس جمرِبذ، . بجدة هذا األمر، أي عامل به، اهلاء الزمة
  .إذا كان كذلك

    

السحاب فيه ألوان من حمرة وبياض : والزبِرج. وليس اجلُربز من كالم العرب، إمنا هو فارسي معرب
  : قال الراجز. برجتهوكل شيء حسنته فقد ز. وغريمها

  وحين يبعثن الرياغَ رهجا

  سفْر الشَّماِل الزبِرج المزبرجا

. سربج فالن علي هذا األمر، أي عماه: والسربجة أحسبها دخيلة من قوهلم. غُرورها: وِزبِرج الدنيا

: والشرجب. هو بهرام: السماء، ويقالجنم من جنوم : والِبرجيس، ويقال الِبرِجس. الطويل: واجلَسرب

القَعب الغليظ : واجلَعبر. ورجل جعبر، واجلمع جعابر، وهو القصري املتداخل. الطويل من الناس واخليل
  .ِغلَظ الكالم: والبرمجة. اجلايف: واجلَرعب. الذي مل يحكم حنته

د تكلّمت به العرب وإن كان فارسياً، وكأنه الرديء من والبهرج ق. اسم أحِسب النون فيه زائدة: وجنبر
هذا ِحمى : وتقول العرب: وقال يف اإلمالء. هذه أرض بهرج، إذا مل يكن هلا من حيميها: ويقال. الشيء

واهلَرجبة منه . اسم: وبجرة. املشي السريع اخلفيف: واهلَبرج. وهذا بهرج، إذا مل يكن هلا من حيميها
: واِجلربة. بناء يبىن حتت النخلة إذا مالت، اهلاء فيه الزمة: الرجبة. ناقة ِهرجاب، وهي السريعةاشتقاق 

الطويل : واجلَعشب. القصري: واجلَنبز. وجلْبز وجالِبز، وهو الصلب الشديد. القَراح الذي يزرع فيه
: والشهجبة.  أو حنوه، وليس بثَبتاملخبول من جنون: الرجل املسترخي، وقالوا: والعشجب. الغليظ

اسم، وهو اسم مشتق من العجبلة، : وعجبل. اختالط األمر، تشهجب األمر، إذا دخل بعضه يف بعض
أصل ِبنية اجلعب الرجلُ إذا سقط على وجهه، واجلعب الفرس، إذا امتد : وجلعب. وهو الشدة والصالبة

اسم، اهلاء : وبعجة. قصري: وجعتب.  مر جيعِبل جعبلةً، إذا مر مراً سريعاًالسرعة،: واجلَعبلة. يف جريه
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بلجم البيطار الدابةَ، : والبلجمة ال أحسبها عربية صحيحة، يقال. واجلَعبة للنشاب كالِكنانة للنبل. الزمة
العظيم الرأس من : واجلَهبل. بالعس العظيم من اخلش: واجلُنبل. إذا عصب قوائمها من داء يصيبها

  : قال الراجز. الوعول

  يحِطم قرنَي جبلي جهبِل

لنب ِهلْباج، إذا ثقُل : ويقال. رجل ِهلْباج وِهلباجة وهالِبج، وهو الثقيل الوخم: أصل بناء قوهلم: واهلَلْبج
  : قال الشاعر. وخثُر

  إال هم أن يتكلّماالتمر مع  فما اجتمع الِهلباج في بطن حرٍة

جلْبة اجلرح، وهي : واجلُلْبة. اسم، وهي أم حي من العرب ينسبون إليها: وبجلَة. هلَِبج: وقد قالوا أيضاً
قال املتنخل . اجلوع: السنة ادبة، واجلُلْبة أيضاً: واجلُلْبة. القطعة من اجللد الرقيقة اليت تركبه عند البرء

  : امسه مالك بن عوميراهلُذيل، و

  من جلْبة الجوع جيار وإرِزيز  ما بين لَحييه ولَبِته كأن

. الِفطرة: واِجللْبة. حديدة يصاد ا هلا كالليب: واللُّبجة. إفعيل من الرز: جيار وجائر مبعىن واحد، وإرزيز

اسم بلد، وال أحسبه : ومنِبج. رجل ذو جبلَة، أي غليظو. البياض النقي من الشعر بني احلاجبني: والبلْجة
  .أنا جبنبة هذا البيت: الناحية، تقول: واجلَنبة أيضاً. علبة تتخذ من جلد جنب بعري: واجلَنبة. عربياً حمضاً

  .نبت: واجلَنبة. لنب حامض يصب على حليب: واجلَنبة أيضاً

  الباء والحاء

  : قال الراجز. أحد اللصوص املشهورين: وأبو حردبة. خفّة ونزق: احلَردبةو. اسم: حردب

 نجاِك من القَصيِم اللّه

 أبي حردبةَ األثيِم ومن

  ومالٍك وسيِفه المسموِم

دربح الرجلُ، إذا عدا من فزع، وباخلاء أيضاً، ودرقع : ويقال. موضع بني النباج وبني البحرين: القَصيم
دحقبه، إذا دفعه من ورائه : ودحقَب من قوهلم. القصري اتِمع: واحلُربق. ز وبألص يف معىن دربحوبأل

وابلندح . ابلندح املكانُ، إذا اتسع: اسم أيضاً، مأخوذ من قوهلم: وبلْدح. اسم: وبحدل. دفعاً عنيفاً
  : قال الراجز. احلوض، إذا ادم

w  ى ابلندحاقد داست المركُو حت
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كُوخذ على وجه األرض: املَرتح، زعموا. حوض قصري اجلدار يبنىء اخلُلق: والدحنبة. الرجل السيوالد :

  .اخليانة، وليس بثَبت

    

: والبرقحة. وِحصِرب اشتقاقه من احلَصربة، وهو الضيق والبخل. اسم: وشرحب. طويل: ورجل شرحب

  .اسم: وحنبر. أصل بناء احلَبركَى، وهو القصري املتداخل اخلَلْق: كواحلَبر. قبح الوجه

موضع، معرفة ال : وحربة. معروفة، وهي مشتقّة من احلَرب: واحلَربة. النضارة والسرور: وحبرة العيش
ناء اِحلنزاب، أصل ب: واحلَرتبة. تزحلب عن الشيء، إذا زلّ عنه: وزلْحب من قوهلم. تدخلها األلف والالم

رير البقال الشاعر. وهو اجلَز :  

  يمج النَّدى ِحنزابها وعرارها

  .ذكر القَطا: ضرب من الطري يقال إنه الديك، ويقال: واِحلنزاب

: وحلْبس. طويل: وسلْحب. مشي اخلائف املُخفي نفسه، وليس بثَبت: الكَسحبة: وقال بعض أهل اللغة

ِسقاء : ويقال. الطويل أيضاً يف ِضخم: والسحبل. حلْبس وحالِبس وحلَِبس: ألسد، يقالاسم من أمساء ا
  : قالت امرأة من العرب. سحبل وِسبحل، السبحل مثل الربحل سواء، ورجل ِسبحل وامرأة ِسبحلَة

لَهحلَةٌ ِربحِسب  

تَنمي نباتَ النخلَه  

الِغلَظ يف سواد، : والبحشلة. دويبة، وليس بثَبت: واحلُبشقة واحلُبشوقة. بسة، أي ردةيف لسانه ح: ويقال
ليشحل وبشحش. رجل ببنش، وهو اجلمع، : وحاسم أحسب النون فيه زائدة، واشتقاقه مٍن احلَب

اسم، : وحنبص. بفيه اِحلصِلب: لالتراب، يقا: واِحلصِلب. حبشت الشيَء أحِبشه حبشاً وحبشته حتبيشاً
هذا القرح الذي يشبه اجلُدري، وليس هذا : واحلَصبة. وأحسب أن النون فيه زائدة ألنه من احلَبص

عني : اخلضرة اليت تعلو املاء من الِقدم، وعني مطِحلبة، وكان القياس أن يقولوا: والطُّحلُب. موضعه
قال .  ماء طَِحلٌ، إذا كثر فيه الطُّحلُب، وقد جاء يف الشعر الفصيح:مطْحلة أو مطِْحلة ألم يقولون

  : الشاعر

  فيها الضفادع والِحيتان تصطخب  مطحِلبةَ األرجاء طاميةً عيناً

  : قال الراجز. ماء طَِحلٌ: وعني مطْحلَة ألم يقولون: وقال مرة أخرى

  يستَن في جدوله ماء طَِحْل

w  : وأنشد أيضاً
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  يسيل في جدولها ماء طَِحْل

اسم، وأحسبه من احلَبط، : وحنبط. ضربه حىت بلطحه، إذا ضربه حىت يضرب بنفسه األرض: ويقال
وبه سمي احلَِبط أبو هذه القبيلة، وهو احلارث بن مالك بن . والنون زائدة، وهو انتفاخ البطن من البشم

اسم، النون زائدة، ال أدري مما : وحنطَب.  منه فسمي احلَِبطعمرو بن متيم كان أكل صمغاً فحِبطَ
أصل اشتقاق احلَبلَّق، وهو ضرب : واحلَبلقة. السرعة يف العدو، مر يحظلب حظلبةً: واحلَظلبة. اشتقاقها

.  من الدهرالربهة: واِحلقبة أيضاً. السنة: واِحلقبة. الضرطة اخلفيفة: واحلَبقَة. من الغنم صغار اجلُروم

الفاسدة اجلوف من داء، ومنه اشتقّت الفاجرة، غري أن العرب مل تعرف هذا االسم يف اجلاهلية، : والقَحبة
. امرؤ به قُحاب: وأصل القُحاب السعال يف اإلبل واخليل مث كثر ذلك حىت استعمل يف اإلنس أيضاً فقيل

: ورجل حبكَل وحبكُل.  بين يربوع يف اجلاهليةاسم فارس من فرسان: وكَلْحبة. اسم رجل: والكَلْحب

. اخلطّ على جناِح احلمام خيالف لونه: واحلُبكة. نبت، وليس بثَبت: قصري زريء، وكَنحب، قالوا

مثر من مثر الطلح، ورمبا قيل لثمر اللُّوبياء : واحلُنبل. فَرو حنبل، إذا كان قصرياً: القصري، يقال: واحلَنبل
ِبل تشبيهاً بذلكاحلُنل واإلحنة. بوحنة والبحيت الدلو العظيمة: والبمنة: العظيمة البطن، ومنه سوحب .

  : قال الراجز. الرمل املتراكب: والبحون

  من رمِل تُرنَى ذي الركام البحوِن

  الباء والخاء

  : قال العجاج. ل واإلصغاء إىل األمرأحسبها كلمة سريانية، وهو التذلّ: ودربخ. اسم: خدرب

  ولو نقول درِبخوا لَدربخوا

 إن سره التنوخُ لفحلنا

    

دويبة من : وشخدب. ورجل دخبش ودخاِبش، وهو العظيم البطن. تنوخ الفحلُ الناقةَ، إذا غشاها: يقال
: وبخدق، أخربنا أبو حامت قال.  بعض اللغاتوخبدع يقال إنه الضفْدع يف. أحناش األرض، زعموا

أِرين منه حباٍت فأريتها فأفكرت : سألت أم اهليثم عن احلب الذي يسمى اسِفيوش ما امسه بالعربية فقالت
ِمشية : واخلَدلبة. مسنة مسترخية: وناقة ِخدِلب. هذا البخدق، ومل أمسع ذلك من غريها: ساعة مث قالت

  : قال الراجز. اسم: وبخِدن. ففيها ضع

w  يا دار عفراء ودار البخِْدِن
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  بِك المها من مطِْفل ومشِْدِن

الغليظة : والبخنداة واخلَبنداة، وهي املرأة الناعمة التارة البدن، وقالوا. سيىء اخلُلق: ورجل خندب
  : قال الراجز. الساقني

  ماقامت تُريك خَشْيةً أن تَصِر

  ساقاً بخَنْداةً وكَعباً َأدرما

. ضربه فبخذعه، إذا قطعه بالسيف، وخذعبه أيضاً مقلوب: ويقال. الذي ليس لعظامه حجم: اَألدرم

. اسم: وزخبر. اسم: وبخذَم. وبذخلَ فالنٌ بذخلةً وهو مبذِلخ وِبذْالخ، وهو الذي تسميه العامة املُطَرِمذ

  .من اخلَزربة، وهو اختالط الكالم وخطَلُهوخرزب مأخود 

. ، أي حائل، واللّه أعلم"بينهما برزخ ال يبِغيان: "احلائل بني الشيئني، وكذلك فُسر يف الترتيل: والبرزخ

  .نبت يشبه اإلذِْخر: وسخبر. فالن يف البرزخ، إذا مات كأنه بني الدنيا واآلخرة: ويقال

  : قال الشاعر. فضاء القفر من األرض، واجلمع سرابخوسربخ، وهو ال

  ودونه سربخٌ جديب  ثعلباً بعيداً فأبصرتْ

. اسم: وخرشب. وقع القوم يف ِخرباش، أي يف اختالط وصخب، لغة ميانية: وخربش وِخرباش، يقال

  .الضابط اجلايف: واخلُرشب

فأما اخلَربسيس . جاء وما عليه خربصيص، أي ما عليه ثوب: واخلَربصة منها اشتقاق اخلَربصيص، يقال
اضطراب املاء، وماء خضاِرب، إذا كان ميوج بعضه يف : واخلَضربة. فالشيء التافه، وليس هذا موضعه

  .بعض، وال يكون إالّ يف غدير أو واٍد

اخلفّة : الصرخبة والصرخبةو. جاء فالن وما عليه ِطخِربة، وقالوا ِطحِربة، أي ليس عليه شيء: ويقال
: واخلَطربة واحلَظربة. وخطْرب وخطاِرب، وهو التقول مبا مل يكن، جاء فالن يخطرب. والنزق، زعموا

واخلَربعة . دقيقة العظام كثرية اللحم، وجسم خرعب كذلك: وجارية خرعبة وخرعوبة. الضيق يف املعاش
  .و النماممنها أصل بناء اخلُبروع، وه

مثر نبت، : واخلَربق. اِخلبراق واِخلرباق: فأما أهل اجلوف فيسمون الضرط. شققته: وخربقت الثوب خربقةً
: وشخرب وشخاِرب. جد فالن يف ِخرباق وِخبراق، إذا جد يف ضرطه: ويقال. وهو سم إذا أُكل قتل

  .حم أو احلبلَ خزلبةً، إذا قطعته قطعاً سريعاًالقطع السريع، خزلبت الل: واخلَزلبة. غليظ شديد

وبزمخ الرجلُ . وفالن مزخِلب، إذا كان يهزأ بالناس، هذا عن أيب مالك، وذُكر أيضاً عن مكْوزة األعرايب
w واخلَنزبة منها اشتقاق اخلُنزوب واِخلنزاب، وهو. هذا عن مكْوزة األعرايب أيضاً. يبزِمخ بزخمةً، إذا تكبر
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قطعة عالية من اجلبل، : والشنخوب. طويل: وشنخب. فَدم غليظ: ورجِل شلْخب. اجلريء على الفجور
كثري احلركة، فإن كانت النون فيه زائدة : ورجل خنبش. شنخوب وِشنخاب، واجلمع شناخيب: يقال

تبخصلَ حلمه وتبلخص، إذا : وبخصلٌ وبلْخص، يقال. فهو من قوهلم خبش الشيَء وخبشه، إذا مجعه
حلم باطن القدم، وكذلك اللحم الذي : والبخصة. اختالط األمر، ختنبص أمرهم: واخلَنبصة. غلظ وكثر

: واخلَضعبة. وقد مر البخص يف الثالثي. بخص عينه، إذا أدخل إصبعه فيها: حول العني، ولذلك قالوا

  .وختضلب أمرهم، إذا اختلط. الضعف

دويبة، : واخلُنظُبة. كثرة الكالم واختالطه، تركت القوم يف خطلبة: واخلَطلبة. املرأة السمينة: اخلُنضبةو
  .زعموا، وال أَحقّها

. اهلُنية املتدلّية يف وسط الشفة العليا يف بعض اللغات: واخلُنعبة. ِمقنعة صغرية: واخلُنبعة. موضع: وبلْخع

ِحِبقّة وِخِبقّة، : وكلمة هلم يقولون. البخيل الضيق، زعموا: واخلُنبق.  صغري أو ِمقنعة صغريةبرقع: والبخنق
  .باحلاء واخلاء، إذا صغروا إىل الرجل نفسه

    

ما هذه الكَنخبة؟ يريد الكالم املختلط من : وكَنخب، ذكر يونس فيما زعموا أنه مسع بعض العرب يقول
ِخنابة األنف، وهي جانبا األنف أو وترته، : واِخلنابة واخلُنابة.  أحِسب النون فيه زائدةاسم: وخنبل. اخلطأ

  .ولإلنسان ِخنابتان

  الباء والدال

. الزردمة بالفارسية الْدمه، أي أخذ بنفَسه: زردمه وزردبه، إذا عصر حلقه، وكان أبو حامت يقول: يقال

حية غليظة تنفَش وتنفُخ وال تضر، وميكن : والِعرِبد. اخلبيث املنكروالبردسة منها اشتقاق ِبرديس، وهو 
ضرب من مشي : والدربلة. العرامة، غالم يف دعربة: والدعربة. أن يكون منه اشتقاق الِعربيد أيضاً
 وهي الضئيلة ناقة ِدعِرب،: وقالوا. والبندر ليس من كالم العرب. اإلنسان فيه ِثقل، جاء يدرِبل دربلةً

  .اجلسم احلادة النفس، ورمبا قيل ِدعِرم

: ويقال. فأما البدرة فهي تأنيث غالم بدر، إذا كان غليظاً حادراً. عدو فيه ِثقَل، مر يهرِدب: واهلَردب

 زلدبت اللقمةَ،: ويقال. فالن يزغِدب على الناس، إذا كان يلحف يف املسألة، هذا عن مكْوزة األعرايب

: ومجل عدبس وعدبس. ضرب من العدو: والدعسبة، زعموا. اسم: وزهدب. إذا ابتلعها، وليس بثَبت

: وأحسبين مسعت. اجلريء املُقِْدم، ومها امسان من أمساء النِمر: والسبندى والسبنتى. شديد وثيق اخللق

w الالم زائدة، وهو أحد احلروف اليت زيدت اسم،: وعبدل. اسم: ودعشب. صلب شديد: مجل ِسنداب
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  .وِدعبل، وهو اجلمل العظيم اخلَلق، وبه سمي الرجل ِدعِبالً. فيها الالم

صالءة الطِّيب وغريه، وبه سمي : والعبدة. جاء الرجل بِبدعة، إذا جاء بأمر منكَر، اهلاء للتأنيث: ويقال
حلمة غليظة، : والغندبة، بالغني معجمة. املزح، رجل فيه دعابة: ةوالدعاب. عبدة أبو علقمة ابن عبدة

وبغدان وبغداد لغتان، فأما بغداذ بالذال . ولإلنسان غُندبتان، ومها حلمتان غليظتان يف أصل اللسان
: يقولبطن من العرب وكان ابن الكليب : وبندقة. معروف: والبندق الذي يسمى اِجللَّوز. املعجمة فخطأ

ورجل . يعين بين ِحدأة وبين بندقة، بطنان من العرب: حدأ حدأ من ورائك بندقة، قال: قول الصبيان
صدر : والبلْدم والبلْذَم. وبلدم الرجل، إذا فَِرق فسكت. ثقيل وخم: وكَهدب. صلب شديد: كُناِبد
  .اسم، وهو اسم طائر أيضاً: وبهدل. مل خمفَّفة أيضاًوليس الدنبل بالعريب، إمنا هو دمل، ود. الفرس

  .بقرية يلبسها الصبيان: والبدنة أيضاً. الواحدة من البدن: والبدنة

اسم امرأة، وهي أم ابن ِهندابة أحد فرسان العرب، أَمة : وِهندابة. فأما بدنة احلج فمعروفة، اهلاء الزمة
  .سوداء، وهي من ِكندة

  اء والذالالب

  : قال الشاعر. برذنَ الرجلُ برذنةً، إذا ثقل، وأحسبه مشتقّاً من الِبرذون

  فقد برذنتَ خيلَهم الِعرابا

: وناقة ِذعِلب. واهلَذربة مثل اهلَذرمة، وهو كثرة الكالم. موضع: والربذَة. فأما البذرقة ففارسي معرب

  : قال الراجز. ذعاليب، إذا خرقه ِقطَعاًوخرق ثوبه . سريعة خفيفة، واجلمع ذَعالب

  كأنّه إذ راح مسلوس الشَّمقْ

تَقْ نُشِّرعنه أو أسير قد ع 

 إال ذعاليب الِخرقْ منسرحاً

اِخلفّة : واهلَذَابة. صدره، ويقال بالدال أيضاً غري معجمة: وبلْذَم الفرس. غليظ الوجه جهم: ورجل كُناِبذ
رجل من : وبرذَع. ذة مثل اهلَنبثة سواء، وهي اهلَنابذ واهلَنابث، وهي األمور الشدادواهلَنب. والسرعة

  .األنصار، وهو الغليظ العنق

  الباء والراء
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غليظ شديد، : وعرزب. فالن يتبزعر على الناس، إذا كان يسيء خلُقَه: اسم، وهو مشتق من قوهلم: بزعر
قال . ضرب من النبت طيب الرائحة: والزبعر والزبعر. ب الشديدومنه اشتقاق الِعرزب، وهو الصل

  : الشاعر

  كالضيمران تَكُفُّه بالزبعِر

. ولد البقرة الوحشية، واجلمع براغز: وبرغُز وبرغَز. هذا البيت مصنوع: وكان أبو حامت يدفع هذا ويقول

  .كثرية املاء: وركي زغْرب. ىءتار ممتل: وشاب برزع وبرزوغ وِبرزاغ

هم : والِبرزيق فارسي معرب، واجلمع برازق، قالوا. ضرب من السباع، وال أَحق ذلك: وزغْبر، زعموا
    : قال الشاعر. اجلماعات من الناس: الفرسان، وقالوا

  برازيقاً تصبح أو تُِغير  جيادنا متمطِّراٍت تَظَلُّ

زبرق ثوبه، إذا صبغه حبمرة : وقالوا. سمي الرجل ِزبِرقان جلَماله: وقالوا. ته، إذا خفّفهاوزبرق فالنٌ حلي
اشترى احلُصين بن بدر السعدي حلّة : وكان ابن الكليب يقول. القمر: والزبِرقان، زعموا. أو صفرة

أراه زباريق املَِنية، كأنه : ويقال. بِرقانزبرق حصين، فسسمي الز: فلبسها وراح إىل نادي قومه فقالوا
رجل برزل، إذا كان ضخماً، وليس : ويقال. قزبر وقزبري، إذا كان صلباً شديداً: ويقال. يريد ملعاا

  .اسم من أمساء األسد: وزنبر. بثَبت

مجيل وسيم، : ورجل ِهبِرزي. لراءاِخلفّة والسرعة، الزاي قبل ا: واهلَزربة. وتزنرب علينا، إذا تكرب وقطّب
الذي يكتري للناس اإلبل واحلمري : واملربِطس. وِسبطْر، وهو الشديد الصلب. سيد كرمي: وقال األصمعي

بعري ِسبطْر وسباِطر، إذا كان طويالً جسيماً، ورمبا سمي به : ويقال. ويأخذ جعالً، واالسم البرطسة
: وناقة ِبرِعس وِبرِعيس، قالوا. سريعة ناجية: وناقة عبسور وعبسر. غزيرة: وركي سعرب. الرجل أيضاً

  : قال الراجز. اجلميلة التامة اخلَلْق: الغزيرة، وقالوا

  أنتَ وهبتَ الهجمةَ الجراجرا

  كُوماً براعيس معاً خناجرا

. ذَكَر ابن ِعرس: والسرعوب. الغزيرة: رالشديدات األكل، واخلُنجو: كُوماً مهاريس، واملَهاريس: ويروى

  : قال الراجز

  وثْبةَ سرعوٍب رأى زبابا

  : قال الشاعر احلارث بن ِحلِّزة. الزباب واحدها زبابة، وهو ضرب من الفأر زعموا أا ال تبصر

w جمعوا ماالً وولْدا قد  رأيتُ معاشراً ولقد
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وهم حائر بابز  داًال تسمع اآلذانعر   

اسم أو : وقُبرس. بني الذئب والضبع: ضرب من السباع يولد بني الكلب والضبع، وقال قوم: والِعسبار
القميص، والدرع أيضاً : وسربلت الرجل، إذا ألبسته السربال، والسربال. موضع، وأحسبه رومياً معرباً
والِبرسام عند العرب يسمى ". يكم احلَر وسرابيلَ تقيكم بأسكمسرابيلَ تق: "ِسربال، وكذا هو يف الترتيل

  : قال ذو الرمة. املُوم

ومأرٍض أو به الم أو كان صاحب  

اسم، وال أحسبه : وسنبر. الرعدة والنفضة: ِبرسام وِبلْسام أيضاً، والِبرسام فارسي معرب، واَألرض: يقال
كُمة طويلة : والبرنس. بياً صحيحاً فالنون فيه زائدة وهو من سبرت الشيَءعربياً صحيحاً، فإن كان عر

ضربين عمر رضي اهللا عنه حىت : "وروي عن بعضهم أنه قال. كان النساك يلبسوا يف صدر اإلسالم
: نصلة والسربلةوالس. ، أي خصلتي شعر كانتا يف رأسي"سقط البرنس عن رأسي فأغاثين اّهللا بشعيفتني

الغداة الباردة، واجلمع : والسبرة. مر يتبهنس ويتربنس، إذا مر يتبختر: ويقال. أن يروى الثريد دسماً
  : قال احلطيئة". إسباغ الوضوء يف السبرات: "ويف احلديث. السبرات

  تويشربن برد الماء في السبرا  بهمى جعدةً حبشيةً ويأكلن

ورجل ِبرِشع وِبرشاع، إذا كان . وبرشطَ اللحم، إذا شرشره. وشبرص وشباِرص، وهي دويبة، زعموا
: والشبِرق. غَشرب، بالغني املعجمة، مثل عشرب: غليظ شديد، ويقال: وأسد عشرب. سيء اخلُلُق

  : قال الراجز. ِقرشب:  عسا وغلظطويل غليظ، ويقال للشيخ إذا: ورجل ِقرشب. ضرب من النبت

  كيف قَريتَ شيخَك الِقرشَبا

 أتاك سائالً مِخبا لما

فأما الشبارقات ففارسي معرب، وهي أنواع . وشربقت الثوب، إذا خرقته ِمزقاً، وهو مشربق وشباريق
، وهو "على أهلها جتين براقش: "مومثل من أمثاهل. طائر، واجلمع براقيش: والِبرِقش. اللحم من الطبائخ

برقشت الثوب، إذا نقشته، وكل شيء : ويقال. اسم كلبة، وهلا حديث، وزعموا أا بنت لُقمان بن عاد
بل برشم إذا صغر عينيه : وبرشم الرجلُ برمشة، إذا وجم وأظهر احلزن، وقال قوم. نقشته فقد برقشته

النظر ِحديه فأما النخل الذ. ليته يف العربية، إال أن عبد القيس تسمشوم فال أدري ما صحرى البي يسم
  : أنشدنا أبو حامت. األعراف

  يغِْرس فيها الزاذَ واألعرافا

ِدفاً إسدافا والنابجيسم w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1336   

    

الناجبي :م. ضرب من مترهمربف: "ويف احلديث. ضرب من النبت: والش مربالش قرآها تد قال إنه حار
وهي قوية". يار ِطمها السنحة اليت مل ترة، وهي املسنبهر وامرأة شبهقال الراجز. ورجل ش :  

هربعجوٍز من ُأناٍس شَه بر  

بعد القَرقره علّمتُها اإلنقاض  

  : قال الراجز. ربةشه: وقد قلبوا فقالوا. صوت خيرج من بني لسان اإلنسان وبني ِنطْع احلنك: اإلنقاض

ُأم هبرشَه ِس لَعجوزلَيالح 

هقَبترضى من الشاة بلحم الر  

وذكر ابن الكليب أن الشنفرى ملّا أُسر . وتبعرص الشيُء، إذا قُطع فوقع يضطرب حنو العضو من األعضاء
  : وخرج من البئر ضربه رجل منهم فقطع يده فتبعرصت يده، فقال

 ي إما هلَكِْت شامهتَبعد ال

بفر هتْ حمامواٍد نَفَّر 

هلَتْ ِعظامٍن فَصِقر بور  

ِعفاص : والبرصوم. والصعبور والصعروب، وهو الصغري الرأس من الناس وغريهم. وكانت يف يده شامة
وصنبور . شدة برده: شتاءوصنابر ال. السحاب البارد: والصنبر. القارورة وحنوها يف بعض اللغات

ما استدق : وصنبور النخلة. اِملبزل الذي فيها من رصاص وغريه: وصنبور اإلداوة. مخرج مائه: احلوض
عشش من أعاليه : وسئل شيخ من العرب عن النخل فقال. من أصلها، وصنرب النخلُ، إذا كان كذلك

ورجل ِعربض وِعرباض . شديد صلب: وِسبطْر وِضبطْر. هال نسلَ ل: ورجل صنبور. وصنرب من أسافله
  : قال الراجز. غليظ شديد: وعرابض

  كم جاوزتْ من حيٍة نضناِض

 ذراعي كَلْكٍَل ِعرباِض يلقي

: وغَضبر ال وغُضاِبر. مكان غَضرب وغُضاِرب، إذا كان كثري النبت واملاء: وغَضرب وغُضاِرب، يقال

اسم، وهو الشديد، وأحسب أن النون فيه زائدة ألن أصله من ضبرت الشيَء، إذا :  وضنبر.شديد غليظ
ورجل طَرعب، وهو . رجل: وضبارة. وقد مسوا ضباري، وهو أبو بطن منهم. مجعته، ومنه اإلضبارة
ذكر : والقُطْرب". بةصاحب كُوبة وصاحب عرطُ: "ويف احلديث. الطَّبل: والعرطُبة. الطويل القبيح الطول
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. صغار الكالب، زعموا، الواحد قُطْرب: والقَطارب. به قُطْرب، أي به جنون: ويقال. الِغيالن، زعموا

  : قال الراجز. أن يزلق الرجل فيقع على قفاه: والقَرطبة. والبرقطة، خطو متقارب

  فرحت أمشي ِمشيةَ السكراِن

 خُفّاي فقرطَباني وزلَّ

اثْبت فإا : "كر أن اعرابيني صلّيا اجلمعة إىل جنب احلسن فلما ركع الناس تأخرا فقال أحدمها لصاحبهوذُ
. فأما القَرطَبان الذي يتكلّم به العامة فليس من كالم العرب. ، فضحك احلسن حىت أعاد الصالة"الِقرِطبى

فأما البرطُلّة فكالم . و أكثر، واجلمع براطيلحجر مستطيل قليل العرض يكون طوله ذراعاً أ: والِبرِطيل
بر ابن، والنبط جيعلون الظاء طاء فكأم : قال األصمعي: قال أبو حامت. نبطي ليس من كالم العرب

قطعة من جبل أو حائط يستطيل : والطِّربال. أرادوا ابن الظل، أال تراهم يقولون الناطور وإمنا هو الناظور
كان النيب صلى اللّه عليه وآله وسلّم إذا مر بِطربال مائل أسرع املشي، : "ويف احلديث. ليف السماء وميي
  .ورجل مطرِبل، إذا كان يسحب ذيولَه ويتمطّى يف مشيه. واجلمع طَرابيل

  : قال الراجز. وبرطَم الرجل برطمةً، إذا قطّب وتغضب

ِطمربةَ الغضباِن مطَمرب 

  ناِنبشَفٍَة ليست على األس

فيِعل، امليم زائدة، وقد مرقَر. فأما املُبيِطر فمبقال الشاعر. اسم أرض من أراضي اجلن، زعموا: وع :  

  وكأنهم في البيض ِجنَّةُ عبقَِر

ثياب : ومن شأم إذا استحسنوا شيئاً أو عجبوا من شدته ومضائه نسبوه إىل عبقر فقالوا: قال أبو بكر
فلم أر عبقرياً يفري : "ويف احلديث.  املرقوم ملّا أن أعجبهم حسنه نسبوه إىل عبقرعبقرية، وهو الفرش

: وقالوا. كذا جاء يف احلديث بتشديد الياء وإن كان الفَري املصدر بتخفيف الياء: ، قال أبو بكر"فَِريه

  : قال رجل من أهل الردة. ظلم عبقري، إذا كان شديداً فاحشاً

 ر بجِريأتانا خب إنا

اهللا عبقري رمظلم لَع  

 قريشٌ كلُّنا نبي قالت

    

ومن قرأ عباقري فقد أخطأ ألن اجلمع ال ينسب إليه . ، خوطبوا مبا عرفوا"وعبقري ِحساٍن: "ويف الترتيل
w  : قال الشاعر. مهاليب وال مسامعي وال جعافري: إذا كان على هذا الوزن، ال يقولون
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   ِتبراٍك فشَسي عبقُرْبين

: ويف سجعهم. جنم مِن جنوم السماء: والعقرب. معروفة: والعقرب. أراد عبقَر فلم ميكنه الشعر فغير البناء

  : قال الشاعر. عقربت الشيَء، إذا لويته: ويقال". إذا طلعِت العقرب جمس اِملذْنب"

  وجاءوا يجرون الحديد المعقربا

. دويبة كثرية القوائم، وهي اليت تسميها العامة دخال اُألذُن: والعقْربان. دروع ألن حلَقَها ملويةيريد ال

  : قال الشاعر

 عند رأسي عقْربان كأنّك  تَبيت تُدهدىء القرآن حولي

ب يف موضع العينني منها خريقة تثق: والبرقُع. حديدة حنو الكُالّب تعلَّق بالسرج والرحل: والعقْربة
  : قال أبو النجم. وتلبسها نساء األعراب، ويسمى البرقُع إيضاً برقوعاً يف بعض اللغات

  من كل عجزاء سقوِط البرقُِع

  بلهاء لم تُحفظ ولم تضيِع

يف شعر أُمية بن أيب وقد جاء . اسم مساء الدنيا، زعموا، واّهللا أعلم: وِبرِقع. جلماهلا ال تستر وجهها: أراد
  : الصلت

 تواكله القوائم َأجرد سِدر  فكأن ِبرِقع والمالئك تحتها

بض: سم من قوهلم: وقَرعالرجل، إذا تقب رقوب. اقرعبه، والعرقوبالرجلَ، إذا ضربت ع وعرقبت :

 جاء بأمر فيه التواء، وكذلك وجاء يف هذا األمر بعرقوب، إذا. موِصل القدمني بالساق من االنسان
  : قال الشاعر. رجل يضرب خبلفه املثل: وعرقوب. وكل شيء ضربت رجليه فقد عرقبته. الِعرقاب أيضاً

  مواعيد عرقوٍب أخاه بيتْرِب

  : وقال كعب بن زهري

 مواعيدها إال األباطيُل وما  كانت مواعيد عرقوٍب لها مثَالً

هو من : بن مِعيد أو معبد، شك ابن الكليب وذكر أنه من العماليق، وقال أبو عبيدةهو ا: قال ابن الكليب
شر ما : "ومثل من أمثاهلم. عبشمس بن سعد، وزعم ابن الكليب أن يترب موضع قريب من اليمامة

  : قال الراجز. ورعبلت اللحم رعبلةً، إذا قطعته". اختللت إليه مخ العرقوب 

  لملوك حوله مرعبلَهترى ا

ثْكَلَهه للوالدات مورمح  
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لَه يقتل ذا الذَّنِْب ومن ال ذَنْب  

وبرعم النبت، إذا استدارت رؤوسه وكثر ورقه، وهو البرعوم . مجع رعبلة: والرعابيل. مغربلَه: ويروى
والعنبر . الترس، بالنون ال غري: والعنبر. امليمهذا الطِّيب، ورمبا قيل بالنون ورمبا قيل ب: والعنبر. والرباعيم

. وِبرِغيل واجلمع براغيل، وهي مياه تقرب من ِسيف البحر. بن عمرو بن متيم من هذا، أبو هذه القبيلة

  : قال األعشى. تارة اجلسم ممتلئة اجلسد: وامرأة عبهرة. وعبهر، وهو النرِجس

  تَِزينُه بالخُلقُ الطاهِر  اخيةٌعبهرةُ الخَلِْق لُب

والِبرِقيل ال . وغربلت القوم، إذا أخذت ِخيارهم. املُنخل الواسع اخلَصاص: والِغربال. ممتلئة تارة: لُباخية
ر. أحسبه عربياً حمضاً، وهو اجلُالّهق الذي يرمي به الصبيانُ البندقباسم، وأحسب النون زائدة: وقُن .

قال . احلداد وغريه ممن يعاجل صناعته بالنار: واِهلبِرقي. موضع: وبرقَة.  طائر، ورمبا قالوا قُنبر:والقُنبر
  : النابغة

لِّيوقَيه وجبهتَه مويح رما  الرنْفُخُ الفَحى يتَنَح ِرقيكالِهب  

كَر، ولذلك أدخلناها يف الرباعي مع هاء معروفة، وليس هلا ذَ: والِقربة. الثور الوحشي املُِسن: والقَرهب
وكربلت الشيَء، إذا خلطت بعضه . والبركلة والكَربلة، وهو مشي يف طني أو خوض يف ماء. الثأنيث
والبرنكان أيضاً، كساء . موضع ليس بعريب: وكَرنباء. موضع ال أحِسبه عربياً حمضاً: وكَربالء. ببعض

  .اجلمع برانك، وقد تكلّمت به العرببرنكاينّ، ليس بعريب، و

  : قال الراجز. وشاب هبرك وهباِرك، إذا كان ناعم الشباب. الصدر: والِبركَة

 شَبتْ شباباً هبركا جاريةٌ

  لم يعد ثَدياً نَحِرها أن فَلَّكا

ِقدر من : والبرمة. مشياً ثقيالًوالرهبلة أحسبها ضرباً من املشي، وليس بثَبت، جاء يترهبل، إذا جاء ميشي 
  .حجارة، واجلمع برم

    

اهلَمزة، : والنبرة. كثرة الكالم، وال أَحقّه: واهلَربمة، زعموا. صبغ أمحر، وليس بعريب صحيح: والبهرمان
  : قال الشاعر. واِهلنبر واِهلنِبر، وهو الضبع، زعموا. اهلاء الزمة

  ُأم الهنَيِبِر من زنٍْد لها واري  ناً تجيء بهمقاتَل اللّه صبيا يا

ويف . املَهالك: والنهابر. القطعة العظيمة من الرمل، واجلمع نهابر: والنهبورة. يعين امرأة امسها هذا
w  ".من مجع ماالً من نهاوش أذهبه اللّه يف نهابر: "احلديث
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  الباء والزاي

وكل أمٍر مستصعب . اعتقله الشغزبية: األخذ بالعنف، ومن ذلك:  والشغزبة.ابن آوى: الشغبز، زعموا
  : قال ذو الرمة. شغزيب، واجلمع شغازب

  أعد له الشَّغازب والِمحاال

: والطَّعزبة، زعموا. الصلب الشديد، وال أعرفه: والشنزب. وزعم قوم أن شبزقاً اسم عريب، وال أعرفه

وزبعبق ليس هذا موضعه، وهو الرجل السيء اخلُلُق، تراه يف . سخرية، وال أدري ما حقيقتهاهلزء وال
صيب زعبل، إذا كان سيء الغذاء كادئ : اسم، واشتقاقه من قوهلم: وزعبل. اخلماسي إن شاء اهللا تعاىل

وازلغب . به عن النكاح، وال أَحقّهوالعزلبة، زعموا، يكىن . ال يكلَّم زعبلٌ: ومثل من أمثاهلم. الشباب
اخلفيف : وزلْهب، زعموا. القصري: والقَهزب. الفَرخ، إذا خرج ريشه أو زغَبه، واملصدر االزلغباب

  .اللحية، وال أَحقّه

  الباء والسين

يس من كالم وِبسطام ل. واإلسطَبل ليس من كالم العرب. عدو يف تعسف، مر يطعِسب طعسبةً: الطَّعسبة
العرب، وإمنا سمي قيس بن مسعود ابنه بسطاماً باسم ملك من ملوك فارس، كما مسوا قابوس 

شجر : والِعسِبق. طويل: ورجل ذو بسطَة. طويل: طول مضطرب، رجل مسنِطب: والسنطبة. ودختنوس
  .مر الطعم

. س ودلْعك، وهي املسترخية املتبخبخة اللحموناقة بلْعس ودلْع. عدو شديد بفزع: والقَعسبة والكَعسبة

قال أبو . ابن ِعرس: والسنعبة يف بعض اللغات. وعنبس من أمساء األسد، والنون فيه زائدة ألنه من العبوس
اللحمة الناتئة يف وسط الشفة العليا، وال أدري ما صحته، : السنعبة: مسعت أبا ِعمران الِكاليب يقول: بكر

. وسغبلَ رأسه، إذا رواه بالدهن، وكذلك سغبلَ خبزه، إذا رواه مسناً أو زيتاً. مسعه من غريهومل أ

  .وغسنبت املاَء، إذا ثورته، وليس بثَبت. انتزاعك الشيَء من يد اإلنسان كاملغتصب له: والغسلبة

الصرع، ضربه : والسقلبة. قالبةجيل من الناس ينسب إليه ِسقْلَيب، واجلمع س: والسقِْلب. اسم: وسقْلَب
األتان الغليظة، : والقهبسة. اسم، والنون فيه زائدة، وأصله من القَبس: وقَنبس. فسقلبه، وليس بثَبت

والبسكُل . عظيم البطن: ورجل هنبض. وقُنبض وقُنبضة، ويقال بامليم أيضاً، وهو القصري. وليس بثَبت
مقدم احلافر، : والسنبك. و السكَّيت من اخليل، وهو الذي جييء يف آخر احلَلْبةوالفُسكُل واحد، وه

  .فارسي معرب قد تكلّمت به العرب قدمياً
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: وسهبل. ضرب من الطِّيب: والسنبل. سنبل الزرع: والسنبل. وبلسم الرجلُ بلسمةً، إذا كره وجهه

  .وبلهس يبلِهس بلهسةً، إذا أسرع يف ِمشيته. الطويل: بوالسلْه. اسم، وهو اجلريء

  .فالن يتهنبس، إذا كان يتحسس عن أخبار الناس: واهلَنبسة، يقال. الدهر، وكذلك السنبتة: والسنبة

  الباء والشين

    

: شصلُبو. وشعصب، وهو العاسي، شعصب الشيخ، إذا عسا. الشنزب، وهو الصلب الشديد من احلمري

ص. شديد قويبنص وشبنص: وشب. اسم، واشتقاقه من التشبشوطَع :ب. شديد قويشاسم، : وطَع
. اسم: وعبشق. طويلة، وال يوصف به الذَّكَر: وفرس شطْبة. اسم: وشنطُب. زعموا، وليس بثَبت

وعبشم ليس باسم، إمنا هو منسوب إىل . ماس: وعشبل. دويبة من أحناش األرض: والعبشوق والعبشق
. بفالن عبشة، اهلاء الزمة: شبيه باهلَوج، يقال: والعبشة. عبشمس بن سعد أو عبد مشس بن عبد مناف

اسم، وأحسبه مأخوذاً من الغبش، : وغَنبش. أعلى أغصان الشجر، واجلمع شغانيب: وشغنب وشغنوب
نبت، وليس : والقُشلُب والِقشِلب، قالوا. وا غَشيب، والغشب ال أدري مما اشتقاقهوقد مس. والنون زائدة

وتكنبش القوم، إذا . ضرب من الطري، وهو الذي تسميه العامة األصفر: والشنقُب، وقالوا الشنقاب. بثَبت
  .اختلطوا

  .انامس: واهلَلْبش واهلُالِبش. اسم النون فيه زائدة: وشنبل

  الباء والصاد

ب. اإلصطبل ليس بعريبقْعقوص. طويل: وصبقَص والعبة: والعبيود . وهو القوي ،لُيبصلُب وعصوع
  : قال الراجز. الشديد

لُبيصقد لَفّها الليُل بع  

مهاجٍر ليس بأعرابي  

طويل : ورجل عصلُب. صغري الرأس: نبوصع. ومصعب امليم فيه زائدة، وليس من الرباعي، وهو مفْعل
اسم، : وبنقَص. والقُصلُب مثل العصلُب، وهو الشديد. مضطرب، ذكر أبو مالك أنه مسعها من العرب

  : قال مهلهل. الرجل املُنكَر الداهي: والصنِبل، قالوا. ومل أمسع له اشتقاقاً

  كاً أو ِصنِْبالهلهلتُ أثأر مال  لما توقََّل في الكُراع هجينُهم
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وبألص الرجلُ . ومحار بهصل، إذا كان غليظاً. جسيم أبيض: ورجل بهصل. فسمي مهلهالً ذا البيت
  .وبلهص، إذا عدا من فزع

  .صلب شديد: وبهصم. تبلهص من ثيابه، إذا جترد منها: ويقال

  : قال الراجز. ن عدو الذئباسم، والنون زائدة، واشتقاقه من اهلَبص، عدو م: وهنبص

  فَر وأعطاني ِرشاء مِلصا

  كذَنَب الذئب يعدي الهبصى

  .الذي ينخرط من اليد ملالسته: اَألملَص

  الباء والضاد

قد جاءك ضبغطَى، : كلمة يفزع ا الصبيان، يقولون: الضبعطَى والضبغطَى، بالعني والغني، مقصورتان
  : قال الراجز. ى خذهويا ضبغطَ

  وزوجها زونْزك زونْزى

  يجزع إن فُزع بالضبغْطَى

وقُنبض وقُنبضة، ويقال بامليم أيضاً، وهو . الصلب، وليس بثَبت: والعضبل. القوي الغليظ: والضبنطَى
  : قال الفرزدق. القصري

 عليهن الِحجاُل المسجفُ رقَدن  إذا القُنْبضاتُ السود طوفن بالضحى

  .عظيم البطن، زعموا: ورجل هنبض. قُنبض وقُمبض، بالنون وامليم: يقال

  الباء والطاء

. القصري يف بعض اللغات: والبعقُط والبعقُوط، زعموا. القَطع، ضربه فقعطبه، إذا قطعه: القَعطبة

  .ضرب من الطري: والبعقوطة

ولنب علَِبط . وعلَِبط وعالِبط، وهو الرجل الغليظ. طويلة اجلسم حسنته، واجلمع عطابيل: لوجارية عطْبو
  : قال الراجز. غنم عالِبط وغالبطة وعلَِبطة، إذا كثرت: ويقال. وعالِبط، إذا خثُر

 راعني إالّ جناح هابطا ما

  على البيوت قَوطَه العالبطا
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  .يء كثري فهو عالبطوكل ش: القطيع من الغنم: القوط

  : وقال اآلخر رجز

  لو أنّها القت غالماً طائطا

 عليها كَلْكَالً عالِبطا ألقَى

  .قصري كثري اللحم: ورجل عنبط وعنبطة

  .وفالن يف ِغبطَة من عيش، إذا كان فيما يغبط عليه من السرور

  .القصري، وليس بثَبت: والبلْقوط، زعموا

  .الِبطنة تذِْهب الِفطنة: بِطن فالنٌ، إذا أَِشر وبِطر ومثل أمثاهلم: والبطْنة من قوهلم

  الباء والظاء

  : قال الراجز. ذكر اجلراد، العظيم منه: العنظُب؛ بالعني واحلاء

  أقسمتُ ال أجعل فيها عنْظُبا

 إالّ داساء تُوفَي الِمقْنَبا

  . الكساء الذي جيمع فيه اجلراد:اإلناث من اجلراد؛ واِملقْنب: الدباساء

  الباء والعين

  .املكان الواسع؛ مكان بلْعق، أي واسع: ضرب من التمر والبلْعق: البلْعق

    

  .هو ضرب من الكَمأة صغار رديء: اسم، وهو ضرب من البصل الربي يكون بالشام؛ ويقال: وقَعبل

  .جلسم، بفالن عقابيل من مرضه، إذا كانت به بقية منهواجلمع عقابيل، وهو باقي املرض يف ا: والعقْبول

  .القصري: والقُنبع

  .خرقة ختاط شبيهاً بالبرنس يلبسها الصبيان: والقُنبعة

  .سيئ اخللق: اسم ورجل عنبق: وقَعنب

  .صلبة شديدة قوية: وعقاب عقَنباه وعقَبناة وعبنقاة

  .طائر، زعموا: والعقَّيب

  .القطعة من األرض: ةوالبقع
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  .قصري ملزز اخلَلْق: ورجل هبقُع وهباِقع

  .مسترخية مسنة: وناقة بلْعك

  .اسم وهو الصلب: وعكْبل

  .معروف: والعنكَب والعنكبوت

  .قصري: ورجل كَعنب

  .والبعكَنة، يقال رملة غليظة تشتد على املاشي. عجر تكون يه: وكَعانب الرأس

  .شديد صلب: ورجل عبنك

العبكَة : ما أكلت عنده عبكَة وال لَبكَة، أي مل أذق عنده قليالً وال كثرياً، قال األصمعي وغريه: ويقال
  .ماحتمله اخلمس اَألصابع من الثريد، واللَّبكة ما حتمله اخلمس اَألصابع من احلَيس

  .اسم، وال أحسبه عربياً صحيحاً: وبلْعم

  .لقبيلة فإمنا هو بنو العم، فقيل بلْعم كما قيل بلْحارث وبلْهجيمفأما بلْعم هذه ا

  .مدخل الطعام من اإلنسان والدابة: والبلْعوم

  .ما تقطعه اخلاتنة: والعنبل

  .التيس من الظباء: والعلْهب

  .احلريص على األكل، وبه سمي الذئب اهلُالِبع: واهلُالِبع

  .ل نِهمكثري األك: ورجل ِهبلَع

  .عبهلت اِإلبلَ، إذا تركتها وسومها: وعبهل من قوهلم

إىل األقيال : "ويف كتاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لوائل بن حجر. وقوم عباهلة، إذا مل يملكوا
  ".العباهلة من حضرموت

  الباء والغين

  .موضع: النغبوق

  .أحد أمشاج البدن، معروف: والبلْغم

  .لغنبول والنغبول، زعموا طائر، وليس بثَبتوا

  .املرأة الفاجرة: واهلُنبغ

  .طائر: والنهبوغ، زعموا

w  .ما يتبلّغ به اإلنسان من قوت: والبلْغة
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  الباء والفاء

  .أُمهلت

  الباء والقاف

  : بغة النا-قال الشاعر . القطعة من اخليل ما بني مخسني فصاعداً، واجلمع قنابل: القَنبلة

  يقي حاجبيه ما تُثير القنابُل  الحداةَ جالزاً بردائه يحثُّ

األتان الغليظة من : القَهبلة: وقالوا. ضرب من املشي: والقَهبلة. ورجل قُنبل وقُناِبل، إذا كان غليظاً شديداً
  : قال الشاعر. ع هبانيقواهلُبنق واهلُبنوق، وهو الوصيف من الغلمان، واجلم. اسم موضع: وبلْهق. الوحش

  كلُّ ملثوٍم إذا صب همْل  قيام بينهم والهبانيقُ

  .جمنون من جمانني العرب: واهلَبنقة. القصري، وليس بثَبت: واهلَنقَب

  الباء والكاف

بيعة؛ يقال اخلليقة أو الط: والِبكْلَة. وكَهبل، وهو القصري. كُنبل وكُناِبل، وهو الشديد الصلب من الرجال
  .األمحق الضعيف: واهلَبنك. غير فالنٌ فالنٌ ِبكلته، إذا غير طبعته

  الباء والالم

  .ضرب من املشي فيه ِثقَل، وكذلك النهبلة؛ مر ينهِبل بلةً ويهنِبل هنبلةً: واهلَنبلة. خوصة املُقْل: اُألبلُمة

  باب التاء مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  تاء والثاءال

  : قال الشاعر. ما يبقى يف الِقدر من مرق: الثُّرتم

  وِضرابها بالِبيض حسو الثُّرتُِم  تَحِسبن ِطعان قَيٍس بالقَنا ال

  التاء والجيم
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. فأما تسميتهم الدراِبِزين تفاريج فهو مصنوع. وتفاريج القَباء واحدا ِتفِْرجة. ِفرتاج، وهو اسم موضع

  .رجل ِتفِْرجة ِنفِْرجة، إذا كان ضعيفاً: ويقال. زعم األخفش أنه يقال للقَصار التفِْرج، واجلمع التفاريجو

  التاء والحاء

. الصرع؛ كرحتَه وكردحه، إذا صرعه: والكَرحتة والكَردحة. الصغري اجلسم، وكذلك احلُتروش: اِحلتِرش

الضيق، فأما : واحلَنترة واحلَنثرة، بالتاء والثاء. ا مر مراً سريعاًمر يكرِتح يف مشيه ويكرِدح، إذ: ويقال
. اسم: وكَلْتح. اسم، النون فيه زائدة: وحنتف. رجل حنثَر وحنثَري، يعنون األمحق، فبالثاء ال غري: قوهلم

  .موضع، زعموا: وحتلَم. اسم ضرب من املشي: والكَلتحة والكَلدحة

  التاء والخاء

    

السكوت؛ يقال خترم : واخلَترمة. خترفت الشيَء، إذا ضربته فقطعته؛ خترفه بالسيف، إذا قطع أعضاءه
ما فعلت فالنة األعرابية : قلت ألم اهليثم: أخربنا أبو حامت قال. فالنٌ، إذا صمت عن ِعي أو فزع، زعموا

خرجت : ظهرت؛ تريد:  فقالتما ختلعت؟: فقلت. ختلعت واهللا طالعةً: اليت كنت أراها معك؟ فقالت
والتخمة والتخمة أصلها من الواو ألا من . خلتمت الشيَء، إذا أخذته يف ِخفية: ويقال. اىل البدو
  .الوخامة

  التاء والدال

  .أُهلمتا

  التاء والذال

  .أُمهلتا

  التاء والراء

. ورجل زنتر، إذا كان ضيقاً خبيالًالضيق؛ وقعوا يف زنرة من أمرهم، أي يف ِضيق وعسر؛ : الزنترة

: والصعتر. األخذ بالغصب؛ عترس يعتِرس عترسةً؛ ورجل ِعتريس كأنه ِفعليل من هذا: والعترسة

: وعنتر. الذباب األزرق، ويقال العنتر أيضاً: والعنتر. وفترصت الشيَء، إذا قطعته. معروف، كلمة عربية

wالطني الذي يبقى يف املَسيل : والترنوق. طَرف األنف، وهي العرتمة أيضاً: بعض اللغاتوالعرتنة يف . اسم
w
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فأما املَرتك فإنه اسم فارسي . وكَمتر وكُماِتر، وهو الصلب الشديد يف ِقصر. والنهر إذا نضب عنه املاء
  .تر علينا فالنٌ، إذا حتدث فكذب: ر، يقالوالنهت. كثرة الكالم؛ هتمر يهتِمر هتمرةً: واهلَتمرة. معرب

  التاء والزاي

  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع السني والشني

  التاء والصاد

  .الصغري الرأس من الناس والدواب: الصنتع

  التاء والضاد

  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع الطاء والظاء

  التاء والعين

بطن الوادي : والتلْعة. صلب شديد: وعنتل. القصري: لكُنتعوا. ضرب من مسك البحر: الكَنعت والكَنعد
  .والعنته؛ رجل عنته وعنتهي، وهو املبالغ يف األمر إذا أخذ فيه. السهل

  التاء والغين

وغُنتل وغُنتل، وهو الرجل اخلامل، وأحسب النون . اسم موضع، وأحسب التاء زائدة: استعمل منها تغلَم
كثرة الشجر والنخل حىت تظلم األرض منه، وصرفوا فعله : زائدة، وأظن أنه أُخذ من الغتل؛ والغتلفيه 

  .غَِتلَ يغتل غَتالً: فقالوا

  التاء والفاء

  .أُمهلت

  التاء والقاف

  .موضع، وكذلك قَلْهات: استعمل منها قَلْهت

  التاء والكاف
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  .لشديداستعمل منها كَمتل وكُماِتل، وهو الصلب ا

  التاء والالم

  .موضع: وهنتل. البقية من الشيء: والتلُنة. اهلَتملة مثل اهلَيمنة، وهو الكالم اخلفي؛ هتملَ يهتِمل هتملةً

  التاء والميم

  .اهلَتمنة مثل اهلَتملة سواء، وإمنا هي الم قُلبت نوناً

  باب الثاء مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الثاء والجيم

وجرثلت التراب، إذا سفَيته بيدك، بالثاء؛ ويقال . جعثرت املَتاع جعثرةً، إذا مجعته: استعمل من وجوهها
األزد جرثومة : "ويف احلديث. التراب تسفيه الريح يكون يف أصول الشجر: واجلُرثومة. جرفلت: بالفاء

وجترثَم الوحشي يف وجاره، . ا سقط من علْو اىل سفْلوجترمثَ الرجل، إذ". العرب فمن أضلَّ نسبه فليأِتهم
املتسع من الوادي، : والثُّجرة. ثُجرة النحر: والثُّجر. موضع: وجرثُم. األصل: واجلُرثومة. إذا جتمع فيه
أو اسم، وليس بثَبت ألن اجليم والقاف مل جيتمعا يف كلمة إال يف مخس كلمات : وجعثَق. واجلمع ثُجر

االنقباض ودخول بعض الشيء يف : والتجعثُم. اسم: واجلَعثَمة. ست، وستراها جمتمعة إن شاء اهللا تعاىل
. أصول الصلِّيان، وهو ضرب من الشجر: واِجلعِثن. بعض، وال أدري ما صحته، إال أم قد مسوا جعثُمة

  .نون فيه زائدة، وهو من اجلَثْلاسم ال: وجنثَل. اسم: وجلْثَم. وقد مست العرب ِجعِثناً

  الثاء والحاء

وحتثرف الشيُء من يدي، إذا بددته يف . خشونة وحمرة تكون يف العني، وهو مثل احلَثرمة سواء: احلَثرفة
واِحلثِْرمة الناتئة يف وسط الشفة العليا يف . وحثرفته من موضعه، إذا زعزعته، وليس بثَبت. بعض اللغات

. ِعظَم البطن: والكَحثلة. اسم: وكَحثَل. رجل حنثَر وحنثَري، إذا حمق: ويقال. وابعض اللغات، زعم

رجل كُنثَح، وهو األمحق، وِحثِْلم، وهو ما يبقى يف أسفل القارورة من عكَر : وكُنثَح، بالثاء والتاء مجيعاً
  .الدهن، وال يكون إال من ِطيب
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  الثاء والخاء

    

اسم، وأحسبه : وثَخطَع، زعموا. نبت، زعموا، وليس بثَبت: الثِّخِرط والثُّخروطاستعمل من وجوهها 
التلطُّخ بالشيء، ذكر ذلك أبو مالك وأبو اخلطّاب األخفش؛ طلخثَه طلخثةً، إذا : والطَّلخثة. مصنوعاً

م، وهو اسم تنسب وخثْع. مشي فيه تبختر؛ أقبل يخنِطث، لغة ميانية زعموا: واخلَنطثة. لطّخه بأمر يكرهه
تلطُّخ اجلسد بالدم، وإمنا سميت القبيلة : اسم بعري، واخلَثْعمة: واختلفوا يف خثْعم فقال قوم. إليه قبيلة

. ورجل خفْثَل وخفاِثل، وهو الضعيف عقالً وبدناً. بذلك ألم حنروا بعرياً فتلطّخوا بدمه وحتالفوا

ورجل خنثَل وحنثَل، باخلاء واحلاء، إذا . االختالط أيضاً: واخلَثلمة. اسم: موخثْلَ. دويبة، زعموا: واِخلنفَثة
أسفل البطن، بالثاء والتاء زعموا، والثاء أعلى، وأحسب أن اشتقاق خنثَل من : واخلَثْلَة. كان ضعيفاً

  .اخلَثْلَة

  الثاء والدال

: ويقال. دلْعث: ِسن الثقيل، ويقال أيضاًاستعمل من وجوهها درثَع وردثَع ودرعث، وهو البعري املُ

والدعثَر مثل البغثَر، وهو . احلوض الصغري، واجلمع دعاثر ودعاثري: والدعثور. دعثرت احلوض، إذا هدمته
اسم أيب بطن من العرب، واشتقاقه من الدعث، وهو الوغْم يف القلب، : ودعثَة. اسم: ودعثَم. األمحق

عقَم. ثَة ِدعاث وأدعاثومجع دث والكُنادث. اسم، وأحسبه من الفَدامة والِغلَظ: وثَددلب: والكُنالص .

. والدلْهاث والدالِهث والدلْهث، وهو السرعة أيضاً. السريع: والدلْمث والدالِمث. القصري: والدهكَث

ريه املُقِْدم عليه، وكذلك الرجل املُقِْدم على بعري دلْهث ودالِهث وِدلْهاث، وهو اجلريء يف س: ويقال
سهلة، : اسم، وهو مأخوذ من الدهثمة، وهي السهولة؛ أرض دهثَمة: ودهثَم. موضع: وثَهمد. الشيء

  .سهله: ورجل دهثَم اخلُلُق

  الثاء والذال

  .أُمهلتا

  الثاء والراء

عطُط، إذا كان رقيقاً، وبه سمي احلساء الرقيق طني ثُرعط وثُر: استعمل من وجوهها الثّرعطة؛ يقال
wوالثّرطمة والطّرمثة، وهو اإلطراق . االسترخاء؛ مر فالن مثرِطالً، إذا مر يسحب ثيابه: والثَّرطلة. ثُرعطُطاً

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1350   

الطُّرموث والطّرموس سواء، : وقال قوم. ضعيف: ورجل طُرموث. من غضب أو تكبر؛ طرثَم فالنٌ طرمثةً
اسم، : وطَيثَرة. والنطثرة والطَّنثرة؛ أكل حىت تطنثر، إذا أكل الدسم حىت يثقل عنه جسمه.  املَلّةوهو خبز

وهو مأخوذ من الطَّثْر، وقد مر ذكره يف الثالثي، أو يكون مأخوذاً من الطَّيثار، وهو اسم من أمساء 
: وقرعث. اقتالعك الشيَء من أصله: ةوالقعثر. البعوض يف بعض اللغات: وقالوا الطّيثار أيضاً. األسد

الريش اتمع على عنق الديك الذي يسمى : والثُّرعلة، زعموا. اسم، واشتقاقه من التقرعث، وهو التجمع
: يقال: وقال أبو بكر. عثَر عثرةَ سوء: والعثْرة من قوهلم. والرعثَة، واجلمع ِرعاث، وهو القُرط. البرائل

ئل أعرايب: وقال. ثَع، إذا كانت بلهاءامرأة قَرل إحدى عينيها وتترك : ما القرثع؟ فقال: ساملرأة اليت تكح
والثُّرغول، . وأما القَرثَع من الظِّلمان فهو الذي قد تقرد ِزفُّه على صدره. األخرى وتلبس قميصاً مقلوباً

ِقمع البسرة، واجلمع : والثُّفْروق. ري شهوةتغنثر باملاء، إذا شربه عن غ: والغنثرة، يقال. نبت: زعموا
فعل ممات، وهو : والكَمثرة. القصري: والقَنثَرة. ورجل قَرثَل وامرأة قَرثَلة، وهو الزريء القصري. ثفاريق

وكَنثَر وكُناِثر، وهو . تداخل الشيء بعضه يف بعض واجتماعه فإن كان الكُمثْرى عربياً فمن هذا اشتقاقه
. جنم من جنوم السماء: والنثْرة. الدرع: والنثْرة. كثرة الكالم مثل اهلَذرمة سواء: واهلَثرمة. اخلَلقاتمع 

  .ضرب من املشي: والنهثرة

  الثاء والزاي

  .اسم، وهو الصلب الشديد: أُمهلتا وكذلك حاهلا مع السني والشني، إال يف قوهلم شعثَم

  الثاء والصاد

  . مع الضادأُهلمتا وكذلك حاهلا

  الثاء والطاء

    

والثّطعمة، زعموا؛ . عثْلَطٌ، منه اشتقاق لنب عثَِلط وعثاِلط، وهو الثخني الثقيل: استعمل من وجوهها
نبت، وليس : والعنطَث، زعموا. تثطعم الرجلُ على أصحابه، إذا عالهم يف كالم، وليس بثَبت: يقال
االسترخاء، وكذلك الثَّلمطة؛ وطني ثَلْمط : والثَّمطلة.  وليس بثَبتالعدو بفزغ،: والقَنطثة، زعموا. بثَبت

  .وثُلْموط، إذا كان رقيقاً

w  الثاء والظاء
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  .أُمهلتا

  باب الثاء والعين

الديوث، : والقُعموث، قالوا. مر يتقلعث يف ِمشيته ويتقعثل، إذا مر كأنه يتقلّع من وحل: القَلعثة؛ يقال
وإن كان للديوث أصل يف اللغة، : قال أبو بكر. له وحرمه وال أحسبه عربياً حمضاًوهو الذي يقود على أه

: والِعثْكال والعثْكول. ورجل ِقنعاث، وهو الكثري شعر الوجه واجلسد. ديثة تدييثاً، إذا ذلّله: ألم يقولون

اسم، وزعم : وكَثْعم.  مشارخيهالِعذْق أو الشمراخ، والِعذق أشبه أن يكون؛ وتعثكلَ الِعذْق، إذا كثرت
وأحسب العنكَث أيضاً . اسم، وأصله من تعنكثَ الشيُء، إذا اجتمع: وعنكَث. قوم أا األنثى من النمور

  : وتقول العرب على لسان الضب. وقد مست العرب عنكَثة. ضرباً من النبت

  أصبح قلبي بِردا

  ال أشتهي أن أِردا

  داإال عراراً عِر

  وعنْكَثاً ملتِبدا

. ضرب من املشي يسفي به التراب برجله، وبه سمي الضبع نعثَالً: والنعثلة. موضع، زعموا: وعثْلَمة

  .والنقثلة شبيهة بالنعثلة أيضاً

  الثاء والفاء

والثَِّفنة، . القصري: والكُنفُث والكُناِفث. جرفك الشيء بسرعة: استعمل من وجوهها القَفثلة، زعموا
  .واجلمع ثَِفنات وثَِفن، وهو آثار مواقع أعضاء البعري على األرض، الركبتني وأصول الفخذين والِكرِكرة

  الثاء والقاف

عثلة، وقد مرقثلة مثل النعمل من وجوهها النشوش: والِقثِْرد. استبثَر والقَرتاع البيت، مثل اخلَنرديء م .

  .خ على الِقمعالوس: والِقثِْرد أيضاً

  الثاء والكاف

. استدارة الوجه وكثرة حلمه، وبه سمي الرجل كُلثوماً؛ ووجه مكلثَم: استعمل من وجوهها الكَلثمة

wإمنا هي تكْمة، بالتاء، وهي أخت متيم بن مر، ويقال إا أم : اسم امرأة، بالثاء؛ قال ابن الكليب: وثُكْمة
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اجلماعة : والثُّكْنة. أم هوازن ِعلْقَة بنت جسر أخت حماِرب بن جسر: يبوقال ابن الكل. هوازن بن منصور
  .من الطري والناس، واجلمع ثُكَن

  الثاء والالم

والثُّملَة والثَّملَة؛ فأما الثُّملَة فالبقية من الطعام يف البطن، وهي الثَّميلة . الفتح يف الشيء: الثُّلْمة والثَّلْمة
ا البعري: لةأيضاً؛ والثَّم هنأثْلَة، إذا أصابته آفة، وهي املَثُلَة، واجلمع : ويقال. ِخرقة يأصابت فالناً م

  .والنثْلَة مثل النثْرة، وهي الدرع. مثُالت

  باب الجيم مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الجيم والحاء

ي جحدر أبو هذا البطن من بكر بن وائل؛ القصري من الرجال، وبه سم: استعمل من وجوهها اجلَحدر
اسم أحسبه مشتقاً من اجلَحدمة، وهي : وجحدم. الصرع؛ جحدلَه، إذا صرعه: واجلَحدلة. وهي اجلَحدرة

فأما حنجود، وهو اسم، فقال بعض . اسم، وهي احلَنجرة، علي وزن فَنعلة: حنجور. السرعة يف العدو
السفَط أو الوعاء كالسفَط، وقد :  احلَنجدة، النون زائدة، وهذا غلط، واحلُنجودهو مأخوذ من: أهل اللغة

أبو : وحندج بن البكّاء. كَثيب أصغر من النقا وأكرب من الدعص: واحلُندج. جاء يف بعض الرجز الفصيح
. اسم: وجحشر. العبسيبطني من بين عامر بن صعصعة؛ وحندج بن البكّاء هو قاتل زهري بن جذمية 

اِحلسي، واجلمع : واحلَشرج. وجحرش، وهو الغليظ اتمع اخلَلْق. وجحاِشر؛ فرس جحشر وجحاِشر
  : قال عمر بن أيب ربيعة. حشارج

  شُرب النزيِف ببرد ماء الحشِْرِج  فاها قابضاً بقُرونها فلِثمتُ

  : قال الشاعر. اِحلشراج واحلُشروج: ورمبا قالوانفَس يتردد يف الصدر، : واحلَشرجة

عن الفتى أماِوي غني الثَّراءما ي  تْ يوماً وضاق بها الصدرجشْرإذا ح  

  : قال الشاعر. وِحضجر، وهو العظيم البطن

رجين توكّأتْ ِحضالتوأم فَقَيها في صبيحِة عاشِر  كأمعلى ِمر  

    

w  : قال احلطيئة. اسم من أمساء الضبع: وحضاِجر. ةَ عاشِرمستِهلّ: وأنشدين أيضاً
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  تك إذ تمزقه حضاِجر  غضبتَ لجار بي هالّ

هي العجروف، وهذا غلط، يعين : دويبة طويلة القوائم أعظم من النملة، وقال أبو حامت: واحلُجروف
اجلماعة من الناس مثل : واحلَرجلة. الرجل العظيم طوالً، وهو احلُراجل أيضاً: واحلُرجل. احلُجروف

  : قال الشاعر. الضيق وسوء اخلُلُق؛ رجل جحرم وجحارم: واجلَحرمة. العرجلَة، وال يكونون إال مشاة

  محجرم الخَلِْق ذو كَتاِل

قال .  املريءمجع احلَنجرة، وهو طرف: واحلَنجر. بعري ذو كَتال وذو قَتال، إذا كان غليظ اخلَلْق: يقال
  : الشاعر

منكم نيفةُ واللهازمتْ حنَعم  رنْجلَذُّ الحالعراق وما ي رثَم  

واحملنِجر زعم قوم من أهل . وحنجرت الرجلَ، إذا ذحبته. ويقال للحنجرة احلَنجور أيضاً، واجلمع حناِجر
السنة : واجلَحرة.  وهو شبيه باهلَيضةاللغة أنه الوجع الذي يصيب البطن، يسمى الفَشيدق بالفارسية،

الناحية؛ أنا يف حجرة فالن، أي يف ناحيته؛ وانتبذ فالنٌ حجرة، إذا قعد ناحيةً عن : واحلَجرة. ادبة
والسحجلة، . ورجل جلْحز وِجلحاز، وهو الضيق البخيل. املوضع احملجور عليه: واحلُجرة. أصحابه
طويلة عي وجه األرض، وكذلك ناقة : وأتان سمحج.  أو صقلك إياه، وليس بثَبتدلكك الشيء: زعموا

قال أبو : قال أبو بكر. سمحج، واجلمع سماِحج وسماحيج، وقد قالوا سمحوج وِسمحاج للواحدة
وجحشل وجحاشل، وهو السريع . طول ذوات األربع االنبساط على وجه األرض: قال األصمعي: حامت
  : قال الراجز. فيفاخل

  القيتَ منه مشْمِعالً جحشَال

  إذا خببتَ في اللقاء هروال

  : قال الفقعسي. وجحشم؛ بعري جحشم، إذا كان منتِفج اجلنبني. اجلاد يف أمره السريع فيه: املشمعلّ

  ِنيطَتْ بجوِز جحشٍَم كفماِتِر

  حابي الضلوع مجفٍَر حباِتِر

حِرشوجقال الراجز. عجوز كبرية: م :  

  قد زوجوني بعجوٍز جحمِرشْ

  كأنّما داللُها على الفُرشْ

  من آخر الليل ِجراء تهتِرشْ
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ورجل ِحفِْضج وحفاِضج، إذا كان عظيم البطن كذلك، وامرأة . عجوز كبرية: وجحمش وجحموش
وِحضِجم . ِضج مثله، وكذلك ِحفْضاج وِعفضاجِحفِْضج وحفاِضج، الذكر واألنثى فيه سواء، وِعفْ

  : قال الراجز. وحضاِجم، وهو اجلايف الغليظ اللحم

  ليس بمبطاٍن وال حضاِجِم

ويسمى . املاء اخلاثر الذي خيالطه طني وحمأة: وِحنِضج، النون فيه زائدة، واشتقاقه من اِحلضج، واِحلضج
خو الذي ال خري عنده ِحنظ، امليم . ِضجاًالرجل الرظَم، وهو العظيم العينني، وأحسبه من اجلَححوج

وِجلْحظ وِجلْحاظ وِجلِْحظاء، وقالوا ِجلخاط، باخلاء أيضاً، وهو الكثري . زائدة كزيادا يف زرقُم وستهم
 قال .كثرية الشجر: أرض ِجلِْحظاء: وقد قالوا. الشعر على بدنه وسائر جسده، وال يكون إضا ضخماً

وجحفَل، . وال أدري ما صحته: قال أبو بكر. رأيت يف كتاب عمي ِجلِْخطاء، باخلاء والطاء: عبد الرمحن
ورجل جحفَل، إذا كان ذا قَدر . وهو اجليش، وال يسمى جحفَالً حىت يكون فيه خيل، واجلمع جحاِفل

  :  أوس- قال الشاعر . يف قومه سيداً

  وإن كان عبداً سيد األمر جحفَال  ر يرونهأم ذي المال الكثي بني

: وذُكر عن أيب مالك أو غريه من أهل العلم أنه قال. واجلَحفَلتان من الفرس مثل اِملشفَرين من البعري

. وحفَلَّج، وهو املتباعد الركبتني كالفَحج، وهو أقبح من الفَحج وشر منه. جتحفلَ القوم، إذا اجتمعوا

  : قال ذو الرمة.  وحنجفة، وهو رأس الوِرك مما يلي احلَجبةوحنجف

  ِلطافُ الخصور مشرفاتُ الحناِجِف  بعيداتُ مهوى كل قُرٍط عقدنَه

  : قال األعشى. ترس يتخذ من جلود اإلبل: واحلَجفَة

  إال وفيها سالح القوم والحجفُ  لسنا ِبِعيٍر وبيِت اهللا حاملٍة

  : وقال آخر

  بل رب تَيهاء كظهر الحجفَتْ

  : قال الراجز. واجلَحملة مثل اجلَحدلة، وهو الصرع. موضع معروف: واجلُحفَة

هملْحهم غادروا يوم النِّسار الم  

 ملوكَهم مجحلَمه وغادروا

    

: واجلَحمة. احلُنجل: لواضرب من السباع، وقا: واحلَنجل. وغادروا سرام: شِهدوا، ويروى: ويروى
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. وإمنا أدخلناها يف هذا الباب ألنه مذكّر هلا، فاهلاء كاحلرف الالزم: قال أبو بكر. العني، لغة ميانية

  .عيناه، بكلّ لغة، ومنه رجل أجحم العني، إذا كان أمحر العني جاحظَها: وحجمتا األسد

  الجيم والخاء

ورمبا . ضرب من اِجلعالن عظيم: خدب، وقالوا جخدب وجخاِدبوج. جخدر وجخاِدر، وهو الضخم
وغالم جخدل وجخدل، وهو . السرعة يف العمل واملشي: واجلَخدمة. سمي الرجل الضخم جخدباً

قال . عجوز هِرمة، باحلاء واخلاء: ِجخِرط. جخدلَ الرجل ِقرنه، إذا صرعه: ويقال. احلادر السمني
  : الراجز

  لدردبيس الِجخِْرطُ الجلَنْفَعهوا

وسراويل خمرفَجة، إذا كانت واسعة، . وخمجر وخمجرير، وهو املاء اِمللح املُر، وقالوا خماِجر أيضاً
خرِفج منطَّقَها، خدلْ : وقال أعرايب خلياط خاط له سراويل. وقميص خمرفَج كذلك، وكل واسع خمرفَج

نبت ِخرفَجيج : وخترفج البنت، إذا متّ، وقالوا. ج الصيب، إذا أُحسن غذاؤه فهو خمرفَجوخرِف. مسوقَها
حسن الغذاء، واملصدر : واخلَرفجة. ورمبا سمي نور الرياض ِخرِفيجاً وِخرفاجاً. وِخرِفج، إذا متّ وحسن

  :  قال الراجز.خرفج الشيَء، إذا أخذه أخذاً كثرياً: ويقال. اِخلرفاج واِخلرفيج

هأبي ثُمام اريم خرفج  

هوقَها اليمامإذ أمكنته س  

  : قال األسدي. التكبر؛ خرتج يخِرتج خرتجةً: واخلَرتجة

  فلم ينُؤ خنزجةً وِكبرا

  ألكِْوين تلك الخدود الصعرا

  .رجل خزج وخنزج، إذا كان ضخماً: ويقال

  الجيم والدال

اختالط مشي البعري : واهلَدجلة. سرعة املشي، زعموا: واهلَردجة. جردق، فارسي معرب: ااستعمل منه
  : قال الشاعر. إذا أعيا

 يهدِجلْن ال عدو وال رمُل حتى  والزاجر الموِقداِت القُود مسبغةً
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واجرهد بالقوم سريهم، .  طالواجرهد الليلُ، إذا. اسم، واشتقاقه من اجرهد، إذا امتد وطال: وجرهد
فحل من : والعسجد. الذهب: والعسجد. كثرة الكالم، وليس بثَبت: واجلَردمة، زعموا. إذا امتد هلم

: والعنجد. فحل من فحول اإلبل معروف: وعنجد. فحول اإلبل معروف تنسب إليه اإلبل العسجدية

. هو مصنوع: السرعة والعجلة؛ ودفعه اخلليل وقال: الدعسجةو. رديء الزبيب: عجم العنب، ويقال

  : قال الشاعر. األخذ الكثري: والدعلجة

  يأكلن دعلجةً ويشبه من عفا  كالب الحي تَسنَح بيننا باتت

ب ضر: والدعلَج، قال قوم. وقد مست العرب دعلَجاً. اختالط األلوان يف ثوب أو غريه: والدعلجة أيضاً
  : قال الشاعر. صنم كان يعبد يف اجلاهلية: واجلَلْسد. ثياب تصبغ ألواناً: من الثياب؛ وقال آخرون

  ؟ كمابيقَر من يمشي الى الجلْسِد

وجندل، . وجلْعد وجالِعد، وهو الصلب الشديد، واجلمع جالعد. عدو يطأطئ الرجل فيه رأسه: البيقَر
وجعدل وجنعِدل، . ذات حجارة: وجلْمد وجلْمود؛ وأرض جلْمدة.  واشتقاقه من اجلَدلالنون فيه زائدة،

الداهية، : وذات اجلَنادع. اسم: وجندع. ودملُج، وهو اِملعضد من ذهب أو غريه. وهو الصلب الشديد
أوائله؛ :  وجنادع كل شيء.وتسمى الدواهي اجلَنادع أيضاً، وأحسب النون فيه زائدة، وأصله من اجلَدع

هو رديء : عجم الزبيب؛ وقال قوم: عندج: وعنجد، وقالوا. جاءت جنادع الشر، أي أوائله: يقال
وليس له اشتقاق يوضح زيادة النون ألنه . بل هو حب الزبيب أو حب العنب: الزبيب، وقال آخرون

ودهمج ودهاِمج، وهو العظيم اخلَلْق من . فعالً مماتاًليس يف كالم العرب عجد وال عجد، إال أن يكون 
. البعري ذو السنامني: كل شيء، وكذلك الدهنج والدهاِنج، ويقال إن الدهاِنج والدهاِمج، بالنون وامليم

  : قال الراجز

  كأن رعَل اآلِل منه في اآلْل

 بدا دهاِنج ذو أعداْل إذا

  الجيم والذال

السرعة يف املشي : واجلَذرمة، زعموا. أصله، والواو فيه زائدة، واجلميع جذامري: لّ شيءجذْمور ك
  .والعمل، ويقال بالدال

  الجيم والراء
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وعسجر الرجلُ، إذا نظر نظراً . عسجر، إذا أسرع، ومنه اشتقاق ناقة عيسجور، الياء والواو زائدتان
وجرشم، إذا أحد . جرمثَ، إذا دخل بعضه يف بعض: ، وقالواوجرسم. شديداً، وأكثر ما يستعمل يف األسد

مثل برشم ،سام. النظري الِبركذلك. اِجلرسام: والعرب تسم ع؛ واسجهرو فَزدإذا عدا ع ،وسهجر .

املنتفخ اجلنبني من : واجلُرشع. غليظ شديد، مثل ِجرفاس سواء: وأسد ِجرهاس. ولد الثعلب: واِهلجِرس
ومشرج الرجلُ، إذا عمل عمالً غري . الطويل، وسمي النعش شرجعاً بذلك: والشرجع.  وغريهااخليل

ومشرجت الثوب مشرجةً . حمكم؛ ومنه كساء مشمرج، إذا كان مهلهل العمل، أي رقيقاً غليظ اخليوط
. بعيدة: مرجةوأرض مش. وِشمراجاً، إذا باعدت بني عروزه يف اخلياطة، واملصدر مشرجة وِشمراج

. ورأيت عجارف املطر، إذا أقبل بشدة. اإلقدام يف هوج: والعجرفة. وجرشم الرجلُ، إذا كره وجهه

: واجلَعفَر. اسم: وجعفَر. نبت تسرع النار فيه: والعرفَج. ضرب من النمل طويل القوائم: والعجروف

شاة، واجلمع عراِجل، وال يستحقّون هذا االسم إال أن اجلماعة من الناس امل: والعرجلة. النهر الصغري
  : قال الشاعر. يكونوا مجاعة مشاة

  بنو الِجن لم تُطبخ بناٍر قُدورها  شُعِث الرؤوس كأنهم وعرجلٍة

  : قال الشاعر. العدو الشديد: والعجرمة. ضرب من الشجر يتخذ منه الِقِسي: والعجرم

  أو ِسيد غاديٍة يعجِرم عجرمه  ريٍةإذا يعدو فثعلب ِج أما

وبنو . احلوض الصغري تسقى فيه اإلبل والغنم، واجلمع اجلَراميز: واجلُرموز. العجارم: ويقال لذَكَر اإلنسان
األرض ذات احلجارة : واجلَمعرة. ومجع الرجلُ جراميزه، إذا تقبض ليثب. بطن من العرب: جرموز

الناقة السريعة : والعرجن. الريح الشديدة، وبه سمي اخلَزرج: واخلَزرج. جلمع اجلَماعرواحلصى الكبار، وا
معروف، وهو اإلهان الذي يف طرفه الِعذْق، فإذا كان رطباً فهو إهان، وإذا يبس فهو : والعرجون. املشي

.  شديداً؛ ويقال بالعني أيضاًتتابع اجلرع؛ غَمجر املاَء غمجرةً، إذا جِرعه جرعاً: والغمجرة. عرجون

  : قال الراجز. إصالح الِقسي؛ فارسي معرب: والقَمجرة. وافرجنم اللحم، إذا تشيط من أعاله ومل ينشِو

رموقد أقلّتنا المطايا الض 

رنْجها القَمعاج مثَل الِقسي  

ليس يف كالم العرب جيم راء ميم : بكرقال أبو . جيل من الناس: واجلَرامق. وجرمق ليس بعريب صحيح
نون إال ما اشتق منه مرجان، ومل أمسع له بفعل متصرف؛ وذكر بعض أهل اللغة أنه معرب وأحِر به أن 

wهو معرب، وزعم أنه ذُرهم فعرب فقيل جرهم؛ : اسم عريب قدمي قال ابن الكليب: وجرهم. يكون كذلك
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 رجل ِجرهام ومجرِهم، إذا كان جاداً - فإن كان جرهم مشتقّاً من اجلَرمهة . عريببل هو اسم : وقال قوم
. أخذت جمهوره، وهو معظمه: معظمه؛ مجهرت الشيَء: وجمهور الشيء.  فهو عريب صحيح-يف أمره 

  .اختالط الشيء بعضه ببعض: اِخلفّة والسرعة؛ وقالوا: واهلَمرجة

  الجيم والزاي

  : قال العجاج. والفَنزج معرب وقد تكلّمت به العرب. ء اخللق، زعموا، وليس بثَبتالزعلجة، سو

ا فهنجبه إذا ح كُفْنعي 

  ِبربض األرطَى وحثقٍْف أعوجا

جا دأبالنّبيِط يلعبون الفَنْز 

جالِفز، وهو الصلب الشديد، وجلْفَز و. اخلمسة األيام املسترقة يف حساب الفُرس: والفَنزج. وهي لعبة هلم
الظليم : واهلَزلَّج. املسنة؛ وعجوز جلْفَزيز: ومنه اشتقاق ناقة جلْفَزيز فيما أظن، وهي الصلبة، وقالوا

  : قال الراجز. اختالط الصوت: واهلَزجمة. طائر، زعموا: واهلَزلَّج. السريع، واجلمع اهلزاجل، واملصدر اهلَزجلة

   هزالجاتُخِْرج من أفواهها

 وزجالً هزاِمجا أزاِمالً

  .إغضاؤك عن الشيء وأنت عامل به وكتمانك إياه، وليس بثَبت: واجلَلهزة

  الجيم والسين

. الغصن الناعم الرطب، واملصدر العسجلة؛ عسلوج وِعسالج: والعسلوج. اِخلفّة والسرعة: العسجمة

  : قال الراجز. نسان من ذي بطنه إذا كان يابساًواجلَعمسة، وهو اجلُعموس، وهو ما يلقيه اإل

ممن شاٍء تُرى وال نَع ما لك  

 جعاميسك وسطَ المستحمْ إال

    : قال الراجز. البعري الصلب الشديد: والعجنس

  كم قد حسرنا بازالً عجنّسا

قال . الطويل: والسفَنج والسفَلّج. ةالظليم، وإمنا اشتق من العسج والعسجان، وهي السرع: والعسنج
  : الراجز

w  سفَنّج مسنَِطٌل إذا مشى
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والسملّج . طويل، واجلمع سالجم: وسلْجم. صفة من صفات الظليم أيضاً، وهو الواسع اخلَطْو: وسفَنج
. واسعة: مهجوأرض س. طويل: وسلْهج. مسلجت الشيَء يف حلقي، إذا جِرعته جرعاً سهالً: من قوهلم

  .موضع: وسماهيج. سهلة اهلبوب: وريح سمهج. واسعة: وريح سمهج

  الجيم والشين

غليظ : وجعشم. ثقيل وخم، زعموا؛ ودفعه اخلليل وزعم أنه مصنوع: عفْشج. استعمل من وجوهها
  : قال الراجز يف اجلُعشم. خشن اجلسد: جاٍف؛ وشجعم

   المْؤدِمفي صلٍَب مثِل الِعناِن

 بجعشوٍش وال بجعشُِم ليس

  : وقال الراجز يف الشجعم

 سالم الحياتُِ منه القَدما قد

 اُألفْعوان والشُّجاع الشَّجعما

  وذاتَ نابين ضروساً ِضرِزما

ليه صدره، وهو ما اشتملت ع: وجعشم الرجِل وجعشومه. أعملَ ِفعلَ كل واحد منها يف صاحبه
  : قال الشاعر. وعنجش، وهو الشيخ املتقبض اِجللد. أضالعه، وليس بثَبت

  وِهم كبير يرقَع الشَّن عنْجشُ

وال أعرف زيادة : قال أبو بكر. قد رقَع الشن، وساق العنز، وأخذ رميح أيب سعد: ويقال للشيخ إذا احنىن
واسع، وال أعرف : وفَنجش. وجبه، وال أعرف يف كالمهم عجشالنون يف عنجش ألن االشتقاق ال ي

زيادة النون فيها أيضاً، إال أن أهل اليمن ينقرون خشبة مربعة ويثقبون فيها أربعة ثُقَب ويشدون فيها 
وطْؤك الشيَء حىت : الفَجش: وقال قوم. حبالً ويستقون، ويسمونه الفاجوش، ولعل اشتقاقه من هذا

  .ينفسخ

  جيم والصادال

  .أُمهلتا

  الجيم والضاد
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: الضخم العريض من الرجال القليل الغناء؛ وقالوا: ِعفِْضج وعفاِضج، وهو مثل اِحلفِْضج سواء، واِحلفِضج

ضرب من : والعجمضى. وضمعج وضماِعج، وهي الصلبة من اخليل واإلبل والناس. ِحفْضاج وِعفْضاج
. واٍد: عجم، وهو النوى، وضا:  يف األمثلة ألنه امسان جعال امساً واحداًومل جنئ به: قال أبو بكر. التمر

: يقال: وقال أيضاً. أبو بطن من العرب يقال هلم الضجاعم كانوا ملوك الشام قبل بين جفْنة: وضجعم

ذا كان رجل ِحفِْضج وحفاِضج، إ: امرأة ِحفِْضج، إذا كانت كثرية اللحم، ورمبا وصف به الرجل فقيل
  .كثري اللحم قليل الغناء

  الجيم والطاء

  .جلمطَ رأسه، إذا حلقه، وكذلك جلَطَه، وقد مر جلَطَه يف الثالثي: استعمل من وجوهها

  الجيم والظاء

  .هو القصري اتمع اخلَلْق: رجل ِجنِعظ وِجنعاظ، وهو اجلايف الغليظ األمحق؛ وقالوا: استعمل من وجوهها

  نالجيم والعي

اليابس من هزال أو : والعنجف والعنجوف. الصرع؛ جعفلَه، إذا صرعه: استعمل من وجوهها اجلَعفلة
ضرب من : والعنجل. علْجوم: ويقال للضفْدع العظيم. الشديد السواد: والعلْجم والعلْجوم. مرض

. املمتلئ حلماً: العماِهج: ويقال. السريع: جوالعمه. وشيخ عنجل، إذا احنسر حلمه وبدت عظامه. السباع

  : قال الراجز

  ممكورةٌ في قَصٍب عماِهِج

  الجيم والغين

  أُمهلتا 

  الجيم والفاء

وأحسب أن هذا احلرف مصنوع ألن اجليم والقاف : قال أبو بكر. كثرية اللحم مسترخية: عجوز جفْلَق
  .خر هذا الكتابمل جتتمعا إال يف أحرف معروفة قد ذكرناها يف آ

w  الجيم والقاف
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  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع الكاف

  الجيم والالم

وجلْهمة الوادي مثل جلْهته سواء، وهي ناحيته، وبه سمي الرجل . ثقيل: هنجل: استعمل من وجوهها
 يلعب به الذي: واجلُالِّهق. اسم النون فيه زائدة، وأحسبه من اجلَهامة: وجهمن. جلْهمة، وهو اسم

هو فارسي معرب، وهو بالفارسية جالهة، وهي البندقة من طني : قال أبو بكر. الصبيان، وهو البندق
  : قال الراجز. مشي الشيخ: والفَنجلة. يرمى ا عن قوس

  فصرتُ أمشي القَعولَى والفَنْجلَه

  باب الحاء مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الحاء والخاء

  .مهلتاأُ

  الحاء والدال

    

ودمحلت الشيَء وذمحلته بالدال والذال، . عجوز دحملة وشيخ دحمل، وهو الناحل املسترخي اِجللد
اسم، وزعم أنه اسم أيب : ودحرش. دحملته وذحملته أيضاً: والذال أعلى، إذا دحرجته على األرض؛ ويقال

د. قبيلة من اجلنمأة؛ ع: واحلَرأة فيها، يعين عني املاءاحلَموقد جاء يف الشعر . ني حمرِمدة، إذا كثرت احلَم
  : الفصيح القدمي

 عيِن ذي خُلٍُب وثَأٍط حرمِد في  فرأى مغيب الشمس عند مسائها

ورجل دحسماينّ ودحمساينّ، وهو الغليظ األسود ال يكون إال . احلَمأة: الطني الرقيق، واحلَرمد: الثأْط
  : قال الراجز. اللَّجاج يف األمر واملَحك فيه: واحلَردمة. دخشماينّ، باخلاء والشني: ذلك؛ وقالواك

عطْمحردمِت فيما ليس فيه م  

اج سادراً ال ينفعاللّج إن  
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. جئت سادراً، أي على غري هداية وال علم به، مأخوذ من سدر العني، وهو الظلمة اليت تغشاها: يقال

ةوحداسم موضع، وهذه هاء التأنيث وليس له مذكر يف معناه فاستجزنا إدخاله يف هذا الباب: ر .

انتفاخ البطن أو ِعظَمه من : والدحقلة. واحلَدلقة، ومنه رجل حدِلق، إذا كان يدير عينه بالنظر كثرياً
تطأمن أحد املَنِكبني :  واحلَدلالقصري، وأحسبه مأخوذاً من احلَدل، والنون فيه زائدة،: واحلَندل. خلْق

شدة التهاب النار وحرارتها وشدةُ : اسم النون فيه زائدة، وهو من احلَدم، واحلَدم: وحندم. وهو مستقبح
ة احلَرنا واحتمد يف شدل؛ احتدم يومجر أو اِملرغليان الِقد.  

  الحاء والذال

  : قال الشاعر. فري، وهي األعايلاِحلذفار، واجلمع احلذا: استعمل من وجوهها

  قد مأل السيُل ِحذفارها

ورمبا مسوا سادات . أعطاه الدنيا حبذافريها، أي جبميعها؛ وأخذت الشيء حبذافريه، أي جبملته: ومنه قوهلم
  : قال الراجز. واحلَذرمة مثل اهلَذرمة، وهو كثرة الكالم. احلَذافري: الناس

  مهوكان في المجلس جم الهذر

  .السرعة: واحلَذملة. اسم: وحذْملَ. وذحلطَ ذَحلطةً، إذا خلّط يف كالمه. احلَذرمة: ويروى

  الحاء والراء

. امسان، ومها أبوا قبيلتني من العرب: وِحرماز وِحرِمز. اسم جبل معروف: حزرم: استعمل من وجوهها

وفرشح الرجلُ، إذا وثب وثباً . ان مضيقاً عليهالضيق؛ فالن حمزرق عليه، إذا ك: واحلَرزقة واحلزرقة
: والطَّرشحة. أن يقعد مسترخياً فيلصق فَِخذيه باألرض مثل الفَرشطة سواء: والفَرشحة. متقارباً

وصغار كل شيء : قال يونس. صغار الطري والنعام: واحلَرشف. ضربه حىت طرشحه: االسترخاء؛ يقال
. الرجالة: واحلَرشف. ضرب من النبت: واحلَرشف. رشفح: ويقال لضرب من السمك. حرشفه

تطرفشت عينه، إذا أظلم : والطّرفشة؛ يقال. العريض صدر القدم، وبه سمي الرجل ِشرحافاً: والشرحاف
. وشرحل، زعم قوم أن منه اشتقاق شراحيل وليس بثَبت، وليس للشرحلة أصل يف كالمهم. عليه بصره

مرن. طويل: حوششرش، فإما أن يكون من قوهلم: وحاسم النون فيه زائدة، وأصله من احلَر : تشرح
هذا : "ومثل من أمثاهلم. الضب، وهو أن حيرك يده على باب جحره فيحسبه حية فيخرج مذنباً فيأخذه

عت احلَرش فال خترج، فسمع إذا مس: ، وأصل ذلك يف أحادث العرب أن ضباً قال البنه"أجلُّ من احلَرش
wهذا أجلُّ من احلَرش؛ يضرب ذلك مثالً للرجل يكون : يا أبِت أهذا احلَرش؟ فقال: يوماً وقع ِمحفار فقال
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حرشت البعري، إذا أثّرت يف جلده باِملحجن ليزيد يف : يف أمر فيتوقّع ما هو أشد منه، أو يكون من قوهلم
ري الرجل حريش فليس من هذا؛ احلَريش. اشاًسريه؛ وبه مسبة من أحناش األرض: فأما حيوِرم. دواِحلص :

فأما حضرموت فاسم رجل، . اللحن يف الكالم وإفساده؛ كالم حمصرم: واحلَصرمة. حامض العنب
يض إذا ويقال للمر. طرف احلَجبة، واجلمع حراقف: واحلَرقفة. والنسب إليه حضرمي، وهم احلَضارم

أن ميشي الرجل ويضع : واحلَوكلة. دويبة من أحناش األرض: واحلُرقوف. دِبرت حراقفُه: طالت ِضجعته
واحلَرقمة؛ أحسب أن . ضرب من املشي، وهو حنو احلَركلة: واحلَرقلة. يديه يف خصره يعتمد عليهما

  : قال الشاعر. حرقَماً، اسم موضع

  سألتُك مسكاً من جلود الحراقِم  اأمِسك فحسبك إنم: له فقلت

  .ال أعرف احلراقم: قال األصمعي

  الحاء والزاي

    

. ورجل ِزمحن، إذا كان ضيق األخالق، وقالوا ِزمحنة. كنا يف زحنة، أي يف ختليط: أُمهلتا إال يف قوهلم

  : وقال احلطيئة

  سألتُك ِصرفاً من جلود الحزاقِم

  .ن الغنم أو موضعهو ضرب م: قالوا

  الحاء والسين

. احلريص، واجلمع فَالحس، وبه سمي الكلب فَلْحساً: فَلْحس، والفَلْحس: استعمل من وجوهها

فلْحقصر: وسوت مدفاة تلَحكَة واحلَسيكة. ممات، ومنه اشتقاق الساحلقد يف القلب؛ وأدخلناه يف : واحلَس
الضعيف : واِحلسِكل. لفظه، إال أن تقوك حسك، تريد مجع حسكَةهذا الباب ألنه ال مذكر له من 

  .اخلسيس من الناس وغريهم، ورمبا سمي الصغار من الناس ِحسِكلة

  الحاء والشين

وشنحف، واجلمع شناِحف، وهو الطويل، باحلاء . الطويل، والشمحط والشمحاط كلّه واحد: الشمحوط
ورجل شفَلّح الشفة العليا، إذا ورمت . ِشنخف: رجل ِشنخف، ومل يقولوا: ؛ وقالواواخلاء، واخلاء أعلى

wالشفَلّح، : ويسمى مثر الكَبر الشفَلّح، وأهل اليمن يسمون الكَبر األصف، ويقال للفرج. وتشقّقت
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: وِحرشاف. قبضالتجمع والت: اسم، والنون زائدة، وهو من احلَكْش، واحلَكْش: وحنكَش. تشبيهاً

  .نبت معروف: واحلَرشف. موضع، وليس بثَبت

  الحاء والصاد

الصغري اجلسم الضئيل، والِعنِفص مثله؛ وأحسب أن : واِحلنِفص. اِحلصِلم مثل اِحلصِلب سواء، وهو التراب
  . تراب اآلبارزبيل من أدم يخرج به: واحلَفْص. النون فيه زائدة، وهو من حفَصت الشيَء، إذا مجعته

  الحاء والضاد

  .ضمحلٌ أُميت، ومنه اشتقاق اضمحلّ الشيُء، إذا ذهب

  الحاء والطاء

هو الدراج، : ضرب من الطري، ويقال: وِحنِقط. شديد: ضرب ِطلَحف وِطلَخف وِطلَحفَى وِطلَخفَى
  :  األعشى-قال الشاعر . وقد مست العرب ِحنِقطاً. واجلمع حناقط

رسالَمهمهل س شُريٍح ولم يوجد له خَلَفُ أبو   ِحنِْقطَ أن القوم 

احلَيقُطان واحلَيقَطان، يف : وقد قالوا. يزيد من القُحادية من بين قُحادة، وقبيلة من بكر بن وائل: أبو شريح
: رجل أفْطَح: ماسم النون فيه زائدة، والفَطْح من قوهل: وفَنطَح. ذَكَر الدراج: هذا أيضاً؛ واحلَيقُطان

ل تزعم العرب أنه : وقوهلم. فأما املفرطَح فالعظيم من الرؤوس. عريض، وكذلك رأس أفْطَحزمن الِفطَح
: مثل فُعلُل: وفُطْحل. الِفطَحل: هو يف كتاب العني: قال أبو بكر. الزمن القدمي إذ كانت احلجارة رطْبة

  .اسم

  الحاء والظاء

قال . املَن الشديد: ن تكون النون فيه زائدة، واشتقاقه من احلَظْل، واحلَظْلمعروف، ميكن أ: احلَنظَل
  : الشاعر

 فيحظُُل أو يغار طَبانيةٌ  فما يعِدمك ال يعِدمك منه

. اسم أيب هذه القبيلة من بين متيم: وحنظلة. الفطنة، والرواية الصحيحة الطّبانية: طَبانته؛ الطّبانة: ويروى

  .موضع كانت فيه وقعة لبين متيم على بين بكر بن وائل، وقد ذكره جرير: احلَناظلوذات 

w  الحاء والعين
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  .أُمهلتا

  الحاء والغين

  .أُمهلتا

  الحاء والفاء

  .وقلفح ما يف اإلناء، إذا أكله أمجع. رجل حفَلَّق وحفْلَق، وهو الضعيف األمحق

  الحاء والقاف

واِحلمالق واحلُملوق . لق الرجلُ، إذا أدار محاليق عينه يف نظرهمح. حلقمت الرجل، إذا ضربت حلقومه
  : قال الراجز. كبري مِسن: ورجل ِقلْحم. اسم: وقَلْحم. واحد، وهو باطن اجلفن

 كنتُ قبل الِكبر الِقلْحم قد

ميل الزضض العوقبل نَح  

 وِترياقي شفاء السم ِريقي

  : قال الراجز. ا أسنواقلحم الرجلُ، إذ

ا رأينواقلحم شيخاً شاب 

  طال عليه الدهر فاسلهما

ان أيضاً. يعين ضمرلة، ومها املسنقَحل وامرأة إنقَحة. ورجل إنمالعجوز: والقَح.  

  الحاء والكاف

  . وتقبضهرجل حنكَل، واجلمع حناِكل، النون فيه زائدة، واشتقاقه من احلُكْلَة، وهو ِغلَظ اللسان

  الحاء والالم

  .أُمهلتا

  الحاء والميم
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وقد . حمكَة قملة صغرية، واجلمع اِحلمنان، بكسر احلاء: احلَمنة: أُمهلتا وكذلك احلاء والنون إال يف قوهلم
  .مست العرب حمنة وحمينة

  باب الخاء مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الخاء والدال

    

  : قال األعشى.  واجلمع الدخارص، فارسي معرب، وقد تكلّمت به العربِدخِرصة القميص،

  كما ِزدتَ في عرِض القميص الدخارصا  أمثاالً يوسعن ِجلْده قوافي

. اخلَندريس رومية معربة: واخلَدرسة منه اشتقاق اخلَندريس، وليس بعريب حمض، وقال بعض أهل اللغة

ايء والذهاب، وهو مشي سريع يف : واخلَندفة. السرعة: واخلَدرعة. من السواداسم مأخوذ : وسخدر
تقارب خطْو، وبه سميت ليلى بنت حيدان بن ِعمران بن احلاِف بن قضاعة ِخنِدف، وهي أم مدركة 

ربة ودمخرت الِق. وخردلت اللحم، إذا قطّعته ِقطَعاً، واجلمع خراديل. وطاخبة ابين الياس بن مضر
: ودخشم. اسم، ويقال باخلاء أيضاً، وأحسبه من الِغلَظ: ودحرش. ودمحرتها، باحلاء واخلاء، إذا مألا

كلمة عربية حمضة : ودنفَخ. اخلسيس يف نفسه، ويقال بالذال أيضاً: واخلُندع. اسم، وهو الضخم األسود
قال . ق فارسي معرب، وقد تكلّمت به العرب قدمياًوخند. قد ابتذلتها العامة، وهو الضخم العظيم البطن

  : الشاعر

  بين المذاد وبين جزع الخَنْدِق  مأسدةً تُسن سيوفُها فليأِت

  : وقال الراجز. يقوله كعب بن مالك األنصاري رضي اهللا عنه

  ال تحسبن الخَنْدقَ المحفورا

  يدفع عنك القَدر المقدورا

: والدمخرة؛ يقال. تالء اجلسم، وأحسبه من اخلَدل، النون فيه زائدة، وبه سميت املرأة خدلةام: واخلَندلة

  : قال الشاعر. دمخرت الشيَء، إذا غطّيته وسترته

  فيها اللذيذُ من الشراب العاتِق  تَبعدن إداوةٌ قد دخمرتْ ال
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الذكر منها؛ : العظيم من العناكب، وقالوا:  واخلَدرنقواخلَدرقة، بالدال غري معجمة، من اشتقاق اخلَدرنق،
  .ويقال اخلَزرنق أيضاً، بالزاي

  الخاء والذال

  : قال الراجز. واخلَذعلة أيضاً حنو اخلَزعلة، وهو ضرب من املشي. خذعلَه بالسيف، إذا قطعه

  ونَقُْل ِرجٍل من ضعاف األرجِل

  متى ُأِرد ِشدتَها تَخَذْعِل

خِل، والذال أعلىوتعزخعال، بفتح اخلاء: ومنه قوهلم. ذِْعِل أيضاً، ويروى تزا خ قال أبو بكر. ناقة :

. وليس يف كالمهم فَعالل، غري مضاعف، غري هذا احلرف، إذا كانت تنبث التراب برجليها إذا مشت

كَّرة يلعب ا الصبيان، واجلمع طني يعجن ويجعل شبيها بالس: واخلُذْروف. نبت من احلمض: واِخلذْراف
ملا رجع جيش أهل : قال أبو عبيدة: قال أبو حامت. خذرفَه بالسيف، إذا قطع أطرافه: ويقال. خذاريف

إن اهللا تبارك وتعاىل : الشام عن التوابني وقد هزم التوابون صِعد احلُصني بن نمري الِكندي ِمنرب دمشق وقال
رؤساء ضاللة وأئمة ِبدعة، منهم سليمان بن صرد، أال إنّ السيوف تركت قد قتل من رؤساء أهل العراق 

عبد : رأس املسيب بن نجبة خذاريف خذاريف، وقد قتل اهللا من رؤسائهم رأسني عظيمني ضالّني مضلَّني
ه اهللا بن سعد بن نفيل أحد األزد، وعبد اهللا بن وائل أحد بكر بن وائل، فلم يبق بعد هؤالء أحد عند

ومر . السرعة؛ مر يخذِلم خذملةً، مثل احلَذملة سواء؛ يقال باخلاء واحلاء: واخلَذملة. دفاع وال به امتناع
  .يخذِرف يف مشيه خذرفةً وِخذرافاً، إذا مر خيِطر، وهو مثل اخلَطرفة سواء

  الخاء والراء

: والزخارف". زخرف القول غُروراً: "يلويف الترت. وزخرفت الكالم، إذا ألّفته. زخرفت البيت، إذا جنّدته

  : قال أوس. تكسر املاء إذا جرى

ناً من غُمازةَ ماؤها تَذَكَّريخارفُ  عفيه الز تستن ببله ح  

  : قال اهلُذيل يصف ظليماً. عود زمخري وزماِخر وزماِخري، إذا كان أجوف: والزخمرة؛ يقال

مراية زتِّ البالسعلى ح ٍي ِطواِل واعِد  خَريظلَّ في شَر 

    

مجاري املخ يف العظم، : يقال إن الظّليم ال مخ له؛ والسواعد: قال األصمعي. شجر احلنظل: الشري
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الِغلَظ، ومنه اشتقاق : واخلَرترة. وكذلك مجاري املاء من عيون البئر، ومجاري اللنب يف عروق الضرع
والزخِرط، . فأس غليظة تكسر ا احلجارة: واخلَرترة أيضاً. من اخلَزر، وهو ِصغر العنياِخلرتير، أو يكون 

وخرشم الرجلُ، . واسعة: والفَرسخ من األرض اشتقاقه من السعة؛ سراويل مفرسخة. هِرمة: ناقة ِزخِرط
رشمة وِهرشمة، وهي الصلبة بئر ِخ: وأرض ِخرشمة، وهي ذات احلجارة الرخوة؛ ويقال. إذا كره وجهه

  : قال الراجز. الشديدة

شَمةٌ في جبٍل ِخرشَمِخر  

تُبذل للجار والبن العم  

وخرمش الكتاب كالم عريب معروف، وإن كان . ِهرشمة، وهي الرواية الصحيحة: يعين بئراً؛ ويروى
  : أبو كبري اهلُذيلقال . النحل، ال واحد له من لفظه: واخلَشرم. متبذالً

 دبر الخَشْرم المتثوِر كسوام  يأوي الى عظُم الغريف ونَبلُه

احلجارة اليت يتخذ منها : واخلَشرم أيضاً. النحل: اليت قد مرت سائمةً على وجوهها؛ والدبر: السوام
اختالط الشيء بعضه : واخلرشفة. خشارم: ويقال للرجل العظيم األنف. اِجلص؛ وبه سمي الرجل خشرماً

: وِخرشاف. مسعت خرشفةَ القوم وحرشفتهم، يعين حركتهم: واخلَرشفة، يقال: ببعض؛ وقال أيضاً

وخرطمه . وخرطم الرجلُ واخرنطم، إذا غضب. ومشرخ النخلةَ، إذا خرط بسرها. موضع معروف
معروفة، واجلمع : واِخلنِصر. ما واالهبالسيف، إذا ضرب أنفه، واشتقاقه من اخلُرطوم، وهو األنف و

وخطرفَه بالسيف، إذا ضربه . وخطرف الرجلُ يف ِمشيته، إذا خطر. موضع معروف: وخناصرة. خناصر
  .ممتلئ مسني: وجسم قُفاِخر وقُفاِخري. به

  الخاء والزاي

  .وِخزعال يأيت يف بابه إن شاء اهللا. ضرب من املشي، وقد مر ذكرها: اخلَزعلة

  خاء والسينال

  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع الشني والصاد والضاد والطاء والظاء والعني والغني

  الخاء والفاء

واخلَفْقَة، واهلاء هاء التأنيث الزمة، وهي األرض الواسعة . اخلَنفَق واخلَنفَقيق، وهو من أمساء الداهية
w  : قال الراجز. املنخفضة اليت يضطرب فيها السراب
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  س بها طُوِريوخَفْقٍَة لي

بها إنِْسي وال خَال الجن  

الداهية، ومل : القَنفَخ: ومسعت أبا عثمان مرة يقول. ضرب من النبت، زعموا، وليس بثَبت: والقَنفَخ
  .أمسعها من غريه

  الخاء والقاف

  .أُمهلت وما بعدها

  باب الدال مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الدال والذال

  .أُمهلتا

  الدال والراء

: والزردمة. ضرب من هدير اإلبل يردده الفحل يف جوفه؛ زغرد الفحلُ، إذا هدر يف غَالصمه: الزغردة

. هو فارسي معرب، أصله زاردمه، أي حتت النفَس: قال أبو حامت. عصر احللق؛ زردمه، إذا عصر حلقه

وقف القوم رزدقاً، إذا : ويقال. لصف من الناسالسطر من النخل، فارسي معرب، وكذلك ا: والرزدق
واسع، ومنه : السعة؛ صدر مفردس: والفَردسة. اخلفّة والسرعة: والدعسرة. موضع: وضرغَد. وقفوا صفّاً

هذا طعام ليس له فُردوس، على بناء فُعلول، أي : ويقول قوم من أهل اليمن. اشتقاق الِفردوس، واهللا أعلم
  : قال الشاعر. سردق البيت، إذا جعل له سرادقاًو. نزلٌ

  صدور فُيوٍل بعد بيٍت مسردِق  المدِخُل النُّعمان بيتاً ظاللُه هو

ومنه اشتقاق قُردوس، وهو أبو قبيلة من العرب، ومنهم سعد بن مجد الذي . الشدة والصالبة: والقَردسة
بن مالك بن فَهم، وهو أخو فَرهود بن احلارث الذي من ولده قتل قُتيبة بن مسلم، وقُردوس بن احلارث 

ولد األسد، لغة أزد عمان، ومن قال : والفُرهود. احلارث الذي من ولده اخلليل بن أمحد الفَرهودي
والدسكَرة ليس بعريب . الفراهيدي فإمنا يريد اجلمع، كما يقال املهالبة، والنسبة إليه بغري اجلمع خطأ
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بطنان من : والكُردوسان. اجلماعة من الناس: والكُردوس. دس القوم، إذا اجتمعوا كراديسوتكر. حمض
  : قال قيس بن زهري العبسي. الفأس: والكَردن. العرب يعرفان ذا

  كما تجتوي سوقُ الِعضاه الكَراِدنا  جعلتْ أكبادنا تجتويكم فقد

    

وكل مفْصلني . مواصل عظامه: ظامه؛ وقال مرة أخرىأطراف ع: وكراديس اإلنسان. تكره: جتتوي
ضرب : والسندر والسندري. درمست الشيَء، إذا سترته: ويقال. الدائم: والسرمد. اجتمعا فهو كُردوس

  : قال الراجز. وبلد سهدر ومسهدر، أي بعيد األطراف. أبيض: ونصلٌ سندري. من الطري

لمى بلدودون سردهمس   

رووانا أزى عن هالمند بدج  

وسرهدت الصيب، إذا أحسنت غذاءه، وهي السرهدة، وبه سمي الرجل . احلسن الغذاء: واملسرهد
العدو : والدرقعة. يابسة األخالف قليلة اللنب: وناقة ِصمِرد. مسرهداً، ورمبا قيل لشحم السنام سرهد

ودرشق الشيَء، . قمل اإلبل: والِقردِع والِقرطَِع. درقع الرجلُ، إذا عدا عدو فَزع: ع، يقالالشديد مع فز
. جنم معروف من جنوم السماء: والفَرقَد. وعكرد الغالم، إذا مسن، وهو عكرود وعكْرد. إذا خلطه

  : قال الشاعر. ولد البقرة الوحشية: والفَرقَد

  كسامعتَي مذعورٍة أم فَرقَِد   فيهماتعرف الِعتْقَ مؤلَّلتان

  : قال الراجز. القبيح الوجه، ومنه اشتقاق قَفَندر، النون فيه زائدة: والقَفْدر

  فما ألوم الِبيض أالّ تَسخَرا

  لما رأين الشَّمطَ القَفَنْدرا

ودغرق . مسني غليظ: وغالم غُندر. دةالصلب الشديد، ومنه اشتقاق العرندل، النون فيه زائ: والعردل
ادرنفق الرجلُ وازرنفق، إذا أسرع، : ودرفق يف مشيه، إذا أسرع، ومنه قوهلم. املاَء، إذا صبه صباً شديداً

اخلوخ؛ لغة : والدراِقن. الصلب الشديد: الطويل، وقالوا: والقَمدر. ضرب من الثياب: والدرقْل. مبعىن
: والدِرنكة. لعبة يلعب ا الصبيان أحسبها حبشية معربة: والدرِكلة. رومية معربةشامية، وأحسبها 

  : قال الراجز. الطِّنفَسة، واجلمع الدرانك

  يقْصر يمشي ويطوُل باِركا

  كأن فوق ظهره الدراِنكا

w  : قال الراجز. احلمار الصلب الشديد: والكُندر
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  ناِدراكأن تحتي كُنْدراً كُ

  جْأباً قَطَوطَى ينِْشج المشاِجرا

اسم، وهو الصلب الشديد؛ وقال يونس إن اشتقاقه من كردم الرجلُ، إذا : وكَردم. احلُوارى: والدرمك
  : قال الراجز. عدا عدو فَزع

  لما رآهم كَردم تَكَردما

  كردمةَ العير أحس الضيغما

رهدل : طائر، ويقال: والرهدن والرهدن والرهدون. يب؛ رجل فيه دغمرة، إذا كان معيباًالع: والدغمرة
. اسم يقال إم قبيلة من اجلن: ودهرش. ورهدول أيضاً، وهو طائر صغري شبيه بالعصفور أو أكرب

  .عقَده: العقْد مثل التأريب؛ أربه: والعرقدة

  الدال والزاي

  : قال الشاعر. اسم: وزهدم أيضاً. زهدم، وهو الصقر: ال يف قوهلمأُمهلتا إ

  كما انقض باٍز أقْتَم الريِش كاسر  زهدم تحت العجاج لحاجٍب هوى

زهدم هذا رجل قُشريي أسر حاجب بن زرارة يوم جبلَة، ويف ذلك اليوم قُتل لقيط، وكان : قال أبو بكر
  .بين متيميوماً شديداً على 

  الدال والسين

اسم، واشتقاقه من : ودلْمس. وسمدع ممات، ومنه اشتقاق السميدع، وهو السيد الشريف. اسم: دعسم
  .الدالمس من قوهلم ادملَّس الليل، إذا أظلم

  الدال والشين

وأحسب الدقَيش . ون فيه زائدةاسم الن: ودنقَش. الضفْدع الصغري: والشفْدع. خالصة السمن: الِقشدة
دويبة، زعموا، : والدعشوقة. اسم: ودعشق. اسم النون فيه زائدة، وهو من الشدق: وشندق. طائراً

  .وأحسبه مصنوعاً

  الدال والصاد
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اق والدعمصة منه اشتق. الصلب الشديد، وهو العصلود أيضاً: والعصلَد. الضئيلة اجلسم: الدعِفصة
  : قال األعشى. الدعموص، وهي دودة سوداء تكون يف الغدران إذا نشت

  وبحرك ساٍج ال يواري الدعامصا  ذَنْبنا أن جاشَ بحر ابن عمكم فما

  : وقال اآلخر

موصعالد إذا التقى البحران غُم  

يفع أن يسبح أو يغوص 

دويبة، وتسمى املرأة الضئيلة اجلسم ِدنِفصة : والدنِفصة. ة اللحمالسمن وكثر: والدغمصة والدعمصة
  .ما تصدق به اإلنسان: والصدقَة. والصدقَة من صدقات النساء، وهو الصداق. وهي مثل الِعنِفصة سواء

  الدال والضاد

    

  أُمهلتا وكذلك حاهلما مع الطاء والظاء 

  الدال والعين

مجل عكْلَد، وناقة : شديد صلب؛ يقال: وعكْلَد. ة مسترخية اللحم، وكذلك البلْعكمسن: ناقة دلْعك
قال . الناقة الصلبة الشديدة: والدعِكنة. احلُمق: والدعفقة.  صلبة شديدة-  ال تدخلها اهلاء - عكْلَد 
  : الراجز

نَّهحِكنَةَ الدعلوا الدحقلتُ ار  

  هبما ارتعتْ معِشبةً مِغنَّ

  .الناقة الصلبة، وال يكادون يصفون ذا مجالً: والعندل

  الدال والغين

: وقال قوم. واسع: عيش دغْفَل: ويقال. اسم: ودغْفَل. الدغفقة من دغفق املاَء دغفقةً، إذا صبه صباً كثرياً

وبعري . تام اجلمال:  فَدغَمتام اجلمال؛ وبعري: ورجل فَدغَم. ولد الفيل، وما أدري ما صحته: الدغفل
  .عظيم اخلَلْق: ِغدفْل

w  الدال والفاء
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  .أُمهلتا

  الدال والقاف

مدور أمس، وهو : وحجر مدملَق. ودملقت الشيَء، إذا ملّسته. هِرمة ال حتبس املاء يف فيها: ناقة ِدلِْقم
: والقَمهد من قوهلم. ب ِهدِلقويقال للرجل اخلطي. واسع األشداق: وبعري ِهدِلق. الدمالق والدملوق

  .اقمهد واكمهد، إذا رِعش من الضعف

  الدال والكاف

. موضع أعجمي أحِسبه معرباً: ودهلَك. الداهية: والدهكَل. كَهدل، وهي اجلارية الشابة السمينة الناعمة

  .الصلب: والكَلْدم. تدهكم علينا، أي تدرأ علينا: ودهَكم من قوهلم

  ال والالمالد

: واِهلدملة. الكساء اخلَلَق، وكذلك اِهلدم: واِهلدِمل. الكساء املُظاهر الرقاع: واِهللِْدم. العجوز: اهلَدلَم

  .القطعة العظيمة من الرمل

  باب الذال مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الذال والراء

  : قال أبو النجم. اهلَذرمة، وهو كثرة الكالم

   المجلس جم الهذرمهوكان في

  : قال الشاعر. اختالط الكالم: والغذرمة والغذمرة

  ركام وحاٍد ذو غذامير صيدح  حتى إذا حاَل دونهم تبصرتُهم

  : وقال اآلخر

 لحقوقها هضامها ومغذِمر  ومقسم يعطي العشيرةَ حقَّها

ذُع، وقالوا القُنذَع، وال أحسبها عربية حمضة؛ يقال رجل قُنذُع، والقُن. وامرأة قَرذَع وقَرثَع، وهي البلهاء
. والعذْط فعل ممات، ومنه اشتقاق الِعذْيوط، وهو الذي إذا جامع أحدث. إذا كان قليلة الغرية على أهله
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أن قَنافذ موضع، وزعموا . ِذفْرياه ومها احلَيدان يف قفاه: وقُنفُذا البعري. معروف: والقُنفُذ، واجلمع قنافذ
السرعة؛ ناقة شمذَر : والشمذرة. الفرقة من الناس، واجلمع شراذم: والشرِذمة. وال أدري ما صحته

  : قال الشاعر. سريع ناٍج: وشمذَرة وشميذَر وِشمِذر وشميذَرة وِشمذراة؛ وسري شميذَر

  وهن يبارين النَّجاء الشَّميذَرا

  : قال الراجز. املسرع يف مشيه: واملُقْذَِعلّ. عذهلته وعبهلته، إذا تركته وسومه: ويقال. اسم: وعذْهل

  إذا كُِفيتَ اكتَِفين وإالّ

  وجدتَني أرمُل مقْذَِعالّ

  .املاضي؛ ِسنان لَهذَم، واجلمع لَهاذم: واللَّهذَم. والقُذَعِملة تراها يف باا إن شاء اهللا

  ء مع سائر الحروفباب الرا

  في الرباعي الصحيح 

  الراء والزاي

. الِغلَظ واخلشونة أيضاً: والشنزرة. اخلَِشن، ومنه اشتقاق ناقة عشنزر، وهي الصلبة الشديدة: العشنزر

نا وأنشد. ِضمِزر وضماِزر: ورمبا قدموا الزاي فقالوا: قال أبو بكر. شديدة قوية: وناقة ِضمِرز وِضمِرز
  : عبد الرمحن عن عمه

  إذا أردتَ السير في المفاوِز

  فاعِمد لكلِّ بازٍل ضماِرِز

قال . اعرنزم الشيُء، إذا صلب واشتد: اسم، وأحسب أن امليم زائدة من قوهلم: وعرزم. تراِمِز: ويروى
  : الشاعر

  ماِت اللّهازِمعظاِم اللِّحى معرنِز  ُأوقدتْ نار الشَّمرذَى بأرؤٍس لقد

موضع احلية : والِعرزال. اسم: وعفْزر. عريب معروف: والزعفَران. واشتقاقه من العرز، وهو التقبض
  : قال الراجز. وموضع األسد

  تحكي له القَرناء في ِعرزالها

باِء في ِعقالها تحكُّكرالج 
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وكل شيء مجعته ووطّأته لتنام عليه فهو . به أهل العراقبيت يتخذه الناطور، يتكلّم : والِعرزال أيضاً
  : قال الشاعر. والزنقرة منه اشتقاق الزنقري، وهي القطعة من قُالمة الظُّفر. ِعرزال

 وال فُوفَه بِزنِْقيٍر  فما جادت لنا سلمى

السرعة؛ ازرنفق : زرفقةوال. أحسب البيت مصنوعاً: قال أبو حامت. القشرة اليت تكون على النواة: الفُوفة
ك الشيَء؛ يقال: والقَرزلة. يف سريه، إذا أسرععمها، إذا مجعته وسط رأسها: جقرزلِت املرأةُ شعر .

  : قال أوس. اسم فَرس من خيل العرب، وهو فَرس الطُّفيل بن مالك بن جعفر أيب عامر بن الطفيل: وقُرزل

  وى خَدك األحزمالكان مأ  لوال قُرزٌل إذ نجا واهللا

وقال أبو . األصمعي يرويه باحلاء والزاي، وأبو عبيدة يرويه باخلاء والراء: قال أبو بكر. األخرما: ويروى
يقع على احلَزم من : من روى األخرما أي يقع رأسه على أخرم كتفه، ومن روى األحزما أراد: بكر

ِسندان احلداد، ويقال القُرزم، وقالوا فُرزوم، بالفاء؛ : والقُرزوم. لنونحزم وحزن، بامليم وا: األرض؛ يقال
. فأما الفُرزوم، بالفاء، فإزار تأتزر به املرأةُ يف لغة عبد القيس، وأحسبه معرباً، وقد أفردنا هلذه األمساء باباً

: واهلَزرفة. رب قد تكلّموا به قدمياًفارسي مع: والِقرِمز. أزرق: وزرقُم، امليم فيه زائدة؛ رجل زرقُم

. اسم: وكَرزم. التقبض: والعركزة. اسم: وعركُز. السرعة واخلفّة؛ ظليم هزروف وِهزارف وهزاِرف

  : قال قيس بن زهري. الفأس الغليظة: والكَرزن

  كما تجتوي سوقُ الِعضاه الكَراِزنا  جعلتْ أكبادنا تجتويكم وقد

  .وهزمره، إذا تعتعه. احلركة الشديدة: واهلَزمرة

  الراء والسين

. طويل مضطرب: والسرطلة، رجل سرطَل. سرطع الرجلُ وطرسع، إذا عدا عدواً شديداً من فزع

وطرمست الكتاب، . وطرمس الرجلُ، إذا كره الشيَء. وتسرمطَ الشعر، إذا قلّ وخف. طويل: وسرطَم
. اسم: وِعفِْرس. وتسمى الفَرس سرعوفة خلفّتها. اجلرادة: والسرعوفة.  حسن الغذاء:والسرعفة. إذا حموته

  : قال العجاج. الصالبة والشدة: والقَعسرة

اريوباإلنسان د والدهر  

ريسوهو قَع أفْنى القُرون  
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 وكرسعت الرجلَ، إذا ضربت .معروف: والعسكَر. اخلشبة اليت تدار ا رحى اليد: والقَعسري أيضاً
وتكرسف الرجلُ . القطن: والكُرسف والكُرفُس. ضرب من العدو: والكَرسعة. كُرسوعه بالسيف

. اخلوخ؛ لغة حجازية يتكلّم ا أهل مكة اىل اليوم: والِفرِسك. وتكرفس، إذا تداخل بعضه يف بعض

وسرهفت اجلاريةَ أو . ، واجلمع فَراسن، وهو ظاهر خفّهوِفرِسن البعري. اسم من أمساء األسد: والِفرناس
  : قال الراجز. الغالم، إذا أحسنت غذاءمها

  قد سرهفوها أيما ِسرهاِف

ورجل . قرنص كما تقوله العامة: وقرنس الديك، إذا فر من ديك آخر، وال يقال. أعاله: وقُرناس اجلبل
  : قال الشاعر. وتقنسر اإلنسانُ، إذا شاخ وتقبض.  األمور مدقِّقاً فيهاِنقِْرس وِنقِْريس، إذا كان نظّاراً يف

  وقد حنى ظهره دهر وقد كَِبرا  وقنسرتْه أمور فاقسأن لها

  : وقال العجاج

ريباً وأنت قَنْسأطَر  

اريوباإلنسان د والدهر  

. تراكم الظلمة والغبار؛ ومنه طرمس الليلُ وطرسم: ءِقنسري والطَّرِمساء، ويقال الطِّلِْمسا: ويروى

  : وأنشد

ِمسايهِطر في ليلٍة طَخْياء  

  .خبز املَلّة، وقد أثبتناه يف باب فُعلول: والطُّرموس

  الراء والشين

قال صخر الغي . موضع، وقالوا مشاصري، وأغفل هذا سيبويه يف األبينة: وشمنِصري. الضيق: الشمصرة
  : هلُذيلا

ا غالمهالك إم قاما  لعلّكنِْصيٍر مأ من شَمتبو  

وطرغش . وطرغش الليلُ بصره، وغطرش الليلُ بصره، إذا أظلم عليه. وطرمش الليلُ وطرشم، إذا أظلم
وفرشطَ البعري، إذا برك بروكاً مسترخياً فألصق . وطرفش مثل طرغش. واطرغش من مرضه، إذا متاثل

  : قال الراجز: اسم امرأة: وشعفَر.  باألرض، واملصدر الفَرشطة والِفرشاطأعضاءه

  لو شاء ربي لم أكن كَِريا

w أقُد بشَعفَر المِطيا ولم
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مثر شجر يشبه الِقثّاء الصغار، ورمبا : والقُشعر. نبت: وِعشِرق. خشن شديد: وعشرم. ومل أسق: ويروى
اسم، : وغَشرم. نبت أو مثر نبت: والشرعوف والشرغوف، بالغني املعجمة. ار قُشعراًسمي الِقثّاء الصغ

  : قال الراجز. وتغمشر الرجلُ، إذا مشّر. وهو من الِغلَظ

  إن لها لسائقاً عشنزرا

  إذا ونَين ساعةً تغشمرا

وأهل اليمن يسمون . ، أي اغتصبتهأخذته واهللا بالِغشِمري: ومسعت أعرابياً من جرم يقول: قال أبو بكر
الضفْدع : والشفْدغ. الضفدع الصغري، والشرغوف أيضاً: والشرفوغ. ِشرغافاً: وعاء الطَّلعة إذا طال

قال . صلب شديد: ورجل ِقرشم. وقرمش الشيَء وقرمشه مقلوب، إذا مجعه. الصغري بلغة أهل اليمن
  : الراجز

موأن يذوقوا السمكيف الس   

شَمالِقر رضم أو كيف حد  

قبح اهللا كرمشته، أي : والكَرمشة، تقول العرب. الِقطْيم، من القَطْم، وهو الفحل اهلائج من اإلبل: ويروى
قال . بل هو احلجر الصلب: واِهلرشم مثل اِخلرشم، وقد مر ذكره، وهو احلجر الرخو؛ وقال قوم. وجهه

  : جزالرا

شَمةٌ في جبٍل ِهرشَمِهر  

ذَُل للجار والبن العمتُب  

ضرب من : والقُرشوم أيضاً. الصغري اجلسم من كل شيء؛ وبه سمي القُراد قُرشوماً: والقُرشوم. يعين بئراً
قلَه البمة. البعوض: والقُرشوم، قالوا. الشجر زعموا أنّ حِسنفّة، أي مشفّة : يقالو. وعجوز ِهرشبل اِهلر

  : قال الراجز. خرقة ينشف ا املاء من األرض أو من اِحلسي

ها كالِكفَّهعجوٍز رأس بر  

شَفّهفّاً معها ِهرتحمل ج  

خذ منها دلو: اجلُفتقطع من أسفلها ويكوا، وهي اهلَمرشة. نصف ِقربة تإذا حتر ،القوم مرشو.  

  الراء والصاد

w  : قال الراجز. ر عريب معروف، وقد تكلّمت به العربالعصفُ
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  قد كنتُ حذّرتُِك لقطَ العصفُِر

  بالليل قبل تُصبحي وتُسفري

: والِعرفاص. وضربه حىت اصعنفر، إذا التوى من شدة األمل. وتصعفرت العنق، إذا التوت واصعنفرت

قَب والِقدصلة من العقَب: وعرافيص اهلودج. خباتالعصفور.  الذي جيمع رؤوس اخلَشمعروف: والع .

مصر. صلب شديد: ورجل ِعرعمر. اسم، وقالوا اسم ناقة: وصصنر أيضاً: والعصناألصل، ويقال ع .

وقرمص الرجلُ وتقرمص، إذا دخل يف القُرموص، وهو . وقرفصت الرجلَ، إذا شددته، قرفصةً وِقرفاصاً
وصمقر اللنب واصمقر، إذا اشتدت . قُرموص وِقرماص: فيها يكْتن من الربد؛ يقالأن حيفر حفرية يقعد 

اسم بطن من مهرة بن حيدان منهم العجيل بن فُالن وفد اىل النيب صلّى اهللا عليه وآله : وِقرِصم. محوضته
  .وسلّم

  الراء والضاد

. الطُّحلُب: والعرمض. ضرفوط فستراه يف بابه إن شاء اهللافأما الع. األجري: والعضروط. الدبر: العضرط

وقال . اسم قبيلة إليهم تنسب اإلبل الِقرِضمية: وِقرِضم. الغليظ اجلايف، ومنه اشتقاق الغضنفَر: والغضفَر
  . بابههو بالصاد، ومل يكن هذا: وقال أبو بكر. هو ِقرِضم، رجل من مهرة، وهو الوجه: ابن الكليب

  الراء والطاء

. والعمرطة منها اشتقاق العمروط، وهو اللِّص الذي ال يلوح له شيء إال أخذه. ضرب من النبت: العرفُط

وقرطمت الشيَء . معروف، وهو حب العصفُر: والقُرطُم. الطويل الفاحش الطول املضطرب: والعرطَل
قال . الداهية: والِقنِطر. و ومقاربته، ومنه قَرمطة الكتابمداناة اخلَطْ: والقَرمطة. قرطمةً، إذا قطعته

  : الشاعر

  إن الغَريفَ يِجن ذاتَ الِقنِْطر  من يطالعه يقُْل لِصحابه أم

: والِقنطار. وهرمطَ فالنٌ ِعرض فلن، إذا وقع فيه. هذا الطائر الذي يسمى الدبسي؛ لغة ميانية: والِقنِطر

: ِملُء مسِك ثوٍر من ذهب؛ وقال قوم: واختلفوا فيه فقال أبو عبيدة.  ليست أصليةمعروف، النون فيه

  .مثانون ِرطْالً من ذهب؛ وأحِسب أنه معرب

  الراء والظاء

w  .أُمهلتا
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  الراء والعين

    

وقال بعض . فأما قوهلم تفرقع فهو صوت بني شيئني يضربان. تقرعف الرجلُ واقرعف وتقرفع، إذا تقبض
. اسم أيضاً: وفُرعل. ولد الضبع، واجلمع فَراعل: والفُرعل. مسعت ِفرقاع فالن، أي ضرطَه: عربال

وكمعر سنام الفصيل، إذا صار فيه الشحم، وهو . والفَرعنة مشتقّة من ِفرعون، وليس بكالم عريب صحيح
حىت تفسده. مثل كعرم إذا سالت منه دموع ،كُ. وارمعلّ اجلفنراسم: لوع.  

  الراء والغين

  : قال أُحيحة بن اجلُالح. ضرب من الشجر، وستراه يف بابه إن شاء اهللا: الِغريف

  بأكنافه الشّوع والِغريفُ

: والغرمول. ِقشرها الداخل: وِغرِقئ البيضة. معروفة: والغرفة. ورمبا سميت األجمة غَريفاً وِغريفاً

  . يقال يف غري ذلك إال استعارةًمعروف، للناس واخليل، وال

  الراء والفاء

  .أي تهميت: وفالن ِقرفيت. معروفة: الرفْقة

  الراء والقاف

  : قال الراجز. نبت: والقَرمل. النخلة الطويلة: الرقْلة

  يخُضن مالّحاً كذاوي القَرمِل

  : وأنشد. اسم ملك: وقُرمل. ضرب من النبت: املُالّح

  وإذ نحن ال نُدعى عبيداً لقُرمِل   ندعو مرثَد الخير ربنانحن وإذ

جليدة تقتطع من : والقُرمة. البخيت أو ولد البخيت، زعموا: والقُرامل. وبعري قُرامل، إذا كان عظيم اخلَلْق
يقال القَرمة أيضاً والقُرامة أنف البعري مث تفتل فتكون كأا نواة ليقع اجلرير عليها، فالبعري حينئذ مقروم؛ و

فأما . كل ما قطعته بأسنانك من شيء فألقيته فقد قرمته، وقد مضى ذكر هذا يف الثالثي: والقُرامة. أيضاً
  .املُقْرم فالفحل من اإلبل ال يبتذل حبمل وال يذلَّل، وبذلك سمي السيد مقْرماً

w  باب الزاي مع سائر الحروف
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  في الرباعي الصحيح 

  زاي والسينال

  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع الشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  الزاي والعين

  : قال الراجز. البخل والضيق؛ رجل زعفَق وزعافق من قوم زعاِفق: سوء اخلُلُق، وقالوا: الزعفقة

  إني إذا ما حملَقَ الزعافقُ

  واضطربت من بخلها العنافقُ

والقُنزع واحد القنازع، . ضيق اخلُلُق: ورجل عنزق. الذي يسمى بالفارسية املَرزجوش: وعنقَز، زعموا
  : قال الراجز. قنازع الرأس، وهو الشعر اتمع يف نواحي الرأس

  ميز عنه قُنْزعاً عن قُنْزِع

  مر اللّيالي أبطئي أو أسرعي

وعزهل، . أطرافه؛ وبذلك سمي السِفلة من الناس زعانفالواحدة من زعانف األدمي، وهي : والزعِنف
  : قال جرير. وقد مست العرب عزهالً. موضع: وعزهل. وهو فَرخ احلمام، واجلمع عزاهل

  بهن ابن خَالٍّس طفيٌل وعزهُل  قتل الجحافُ أوالد نسوٍة وقد

  الزاي والعين

  .أُمهلتا

  الزاي والفاء

زنفلَ يف ِمشيته، إذا حترك كأنه مثْقَل : والزنفلة، يقال. لسرعة؛ جاء يزقفل زقفلةً، إذا جاء مسرعاًا: الزقفلة
  .الداهية، ومل أمسعه إال منه: الزنفَل: قال أبو عثمان اُألشنانداينّ. وقد مست العرب زنفَالً. باحلمل

  الزاي والقاف

رجل زمِلق وزملوق : والزملَق والزملقة، زعموا، من قوهلم. القُلْزمابتالع الشيء، وبه سمي حبر : القَلزمة
wزهومة الرائحة من اجلسد من : والزهمق والزمهقة. وزماِلق، وهو الذي إذا باشر أراق ماءه قبل أن جيامع
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: ومحاز ِرهِلق. عقصري جمتم: وقَهمز. شِممت زمهقةَ يده، أي زهومتها: وقال أبو زيد. صنان أو نتن

  .وكل شيء ملّسته فقد زهلقته. أملس الشعر قليله

  الزاي والكاف

  .آخر الولد، وقالوا الزنكَمة، وليس بثَبت: الزكْمة

  الزاي والالم

  .صاٍف: وزمهلٌ أُميت، ومنه اشتقاق ماء مزمِهلّ. هلزمه، إذا ضرب ِلهِزمته: لَهزم، يقال

  الزاي والميم

مة، وهي املعلَّقة حتت فكَّي العرت والتيسالزنمة والزةً، بالنون والالم: ويقال. نلْمةً وزمنهو العبد ز :

  .خالصاً، وقد مضى ذكره

  باب السين مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  السين والشين

  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع الصاد والضاد

  السين والطاء

    

وعسمطت الشيَء وعسطمته، إذا . ب عنها؛ مر يطعِسف يف األرض، إذا مر خيبطهاالطّعسفة لغة مرغو
: والطِّنِفسة. الكالم غري ذي نظام؛ كالم معسلَط، وهي لغة بعيدة: والغسطلة والعسلطة. خلطته عسمطةً

والسلْطَع . سعوتلفطس أنف اإلنسان، إذا ات. أنفه، وكذلك الِفلْطيسة أيضاً: وِفنطيسة اخلرتير. معروفة
: والطَّلمسة مثل الطَّرمسة سواء، والطِّلِْمساء والطِّرِمساء. الطويل: والسلْطَم. الفاحش الطويل: والسلَنطَع

وطلسم الرجلُ، إذا كره . ومر ِطرِمساء من الليل، إذا مرت منه قطعة عظيمة. الظلمة، وهو الغبار أيضاً
ن الطِّلَسم من كالم العرب فمن هذا اشتقاقه كأنه يغير الشيَء وينقله من فإن كا. وجهه، مثل بلسم سواء

الغبار، : والقَسطَل. اللص القاطع يهطلس كلَّ ما وجده، أي يأخذه: واهلَطْلَس واهلَطَلَّس. حال اىل حال w
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:  يسمى قوس قُزحويقال للذي. ندأة الشفَق أو ندأة قوس قُزح: والقَسطَالنية. وهو القَسطال أيضاً

  .القَسطَالينّ

  السين والظاء

  .أُمهلتا

  السين والعين

: والعسقَل أيضاً. أحد عساقيل السراب، وهو أول ما جيري منه: وعسقَل. اسم، وهو أبو قبيلة: فَقْعس

، إذا أدبر وكعسم الرجلُ. داٍه خبيث: وعنقَس. اسم من أمساء الذئب: والعسلّق. ضرب من الكَمأة كبار
اسم من : وسملّع. احلمار الوحشي؛ لغة ميانية، واجلمع كَعاسم، ويقال كُعسوم أيضاً: والكَعسم. هارباً

: وناقة عنسل. اسم من أمساء الذئب أيضاً، وأصله من العملسة، وهي السرعة: والعملّس. أمساء الذئب

: والسلْعة. ا عدا عدواً شديداً، زعموا، وليس بثَبتوسلعن الرجلُ يف مشيه، إذ. سريعة، النون زائدة

  : قال الشاعر. الضواة يف اجللد

  فصارت ضواةً في لَهازِم ِضرزِم  شيطٍن رجيٍم رمى بها قذيفةُ

  .بضاعته كائناً ما كان: وِسلْعة الرجل. كل ما انعقد يف اجللد ونتأ فهو ضواة وِسلْعة: قال أبو بكر

  السين والغين

  .غف الرجل الشيَء، إذا ابتلعه، زعمواسل

  السين والفاء

اهلجني من ِقبل : والفَلَنقَس أيضاً. خبيل لئيم؛ ومنه اشتقاق الفَلَنقَس، وهو السِفلة من الناس الرديء: فَلْقَس
  : قال الراجز. أبويه إذا ولدته اإلماء

والفَلَنْقَس والهجين العبد  

 فأيهم تَلَمس ثالثةٌ

  .اسم النون فيه زائدة، وهو من السهف، وهو سعة العطش: وسنهف

  السين والقاف
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والسملَق . بعري سلْقَم وصلْقَم، وهو الشديد الفك الذي يكسر كلَّ ما مضعه، وهي السلقمة والصلقمة
وميكن أن . يه زائدةوقلنس الشيَء، إذا غطّاه وستره، زعموا، والنون ف. الفضاء من األرض الواسع: أيضاً

وذكر اخلليل أن القَلْنسة أن جيمع الرجلُ . يكون منه اشتقاق القَلَنسوة، النون زائدة، وهي القَلَنساة أيضاً
  .يديه يف صدره ويقوم كاملتذلِّل

  السين والكاف

  .خالقدينّ األ: وِهلِْكس وِهلَّكْس وِهكِْلس. هو اسم من أمساء األسد: القصري، ويقال: الكَهمس

  باب الشين مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الشني والصاد أُمهلتا وكذلك حاهلا مع الضاد 

  الشين والطاء

حتميج النظر؛ طنفش : والطَّنفشة. األخذ قهراً؛ وبه سمي الرجل غَطَمشاً: والغطمشة. الطويل: العشنط
  .اسم: وشفْطَل.  بعربية حمضةفأما شنطُف فكلمة عامية ليست. عينه، إذا صغرها

  الشين والظاء

  .أُمهلتا

  الشين والعين

: والقَشعم. الطول، ومنه اشتقاق الشنعاف والشنعوف، وهي أعايل اجلبل، واجلمع شناعيف: الشنعفة

م أيضاً. املُِسنعم أيضاً. اسم من أمساء األسد: والقَشعسر: وقَشإمنا ثقّل : بكرقال أبو . اسم من أمساء الن
  : العجاج القَشعم اضطراراً فقال

متْ ربيعةُ القَشْعمعإذ ز  

    

الصغري اجلسم، : والقُشعوم والقُرشوم. احلرب أو الداهية: وأم قَشعم. وكان ربيعة بن نزار يسمى القَشعم
: والعشنقة. أنه شجرة حتمل البقضرب من النبت، وزعموا : والقُرشوم. ورمبا سمي به القُراد قُرشوماً w
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. اسم النون فيه زائدة؛ ودفعها اخلليل وزعم أا مصنوعة: وعنقَش. الطول، وبه سمي الطويل عشنقاً

التجمع؛ وبه سمي العنكبوت : والعنكشة، النون فيه زائدة، والعكْش. اسم النون فيه أيضاً زائدة: وعنكَش
وعجوز عشمة وعشبة، وكذلك الرجل أيضاً، وهي املُِسنة، وقد مضى . اق عكّاشةعكّاشاً، ومنه اشتق

  .هذا يف الثالثي

  الشين والغين

هي الكارة اليت : اليت تسمى بالفارسية البشتكة، وهي احلال بالعربية، وقال أيضاً: الشغنة يف بعض اللغات
  .يشدها الرجلُ على ظهره وفيها ثيابه

  والفاءالشين 

دويبة من : والِقنقَشة. وقنفش الشيَء، إذا مجعه مجعاً سريعاً. راوية الفرزدق: وأبو شفْقَل. اسم: شفْقَل
  .أحناش األرض

  الشين والقاف

وقيل . الششقلة فإنه أن تزن ديناراً بإزاء دينار لتنظر أيهما أثقل، وال أحسبه عربياً حمضاً: أُمهلتا إال قوهلم
  .بالششقلة: مب تعرف الشعر اجليد من الردي؟ فقال: أو لَخلفليونس 

  الشين والكاف

  .أُمهلتا

  الشين والالم

قال . احلاجة: والشهالء. عجوز شهلة كَهلة ال يكاد يفرد، وهو مثل الشهربة، وهي املُِسنة وفيها بقية
  : الراجز

  لم أقِْض حتى ارتحلتْ شَهالئي

  غادة الغَيداِءمن العروب ال

  .الطَّفْلة: من العروب الكاعب، ويروى: ويروى

w  باب الصاد مع سائر الحروف
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  في الرباعي الصحيح 

  الصاد والضاد

  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع الطاء والظاء

  الصاد والعين

ح الفاء اسم، وليس يف الكالم فَعلول بفت: وصعفوق. تضاؤل اجلسم: والصعفقة. عقرب صغري: الفُصعل
  : قال الراجز. إال صعفوق

رالِغي ها فهو ذا فقد رجا الناس  

والثَُّؤر من أمرهم على يديك  

فوٍق وأشياٍع ُأخَرعمن آل ص  

بل الصعافق الذين يدخلون السوق وال رؤوس : وقال قوم. وهم قوم من أهل اليمامة يسمون الصعافق
املرأة الضئيلة اجلسم الكثرية احلركة يف : والِعنِفص. يبون من أرباحهمأموال هلم فيشاركون التجار فيص

  : قال األعشى. ايء والذهاب

  سريعِة الوثب الى الداعِر  بسوداء وال ِعنِْفٍص ليست

  : قال الراجز. لنب حليب يمرس فيه متر: والصقَعل. أصل الدعر دود أمحر يأكل اخلشب

قَعترى لهم عند الصهرل ِعثْي  

هرنْجَأزاً تَشرق منه الحوج  

. وصلمع الشيَء، إذا ملّسه. صلمع رأسه، إذا حلقه: ويقال. معروفة: والقَصعة، بفتح القاف. أي غباراً

  .عنصل وعنصل: ضرب من النبت؛ يقال: والعنصل

  الصاد والغين

  .غلصم الرجلُ الرجلَ غلصمةً، إذا أخذ غَلْصمته

  الصاد والفاء

  .بل الصِنفة اليت عليها اهلُدب: وقال قوم. حاشيته: صِنفة الثوب
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  الصاد والقاف

  .وقلصمت الشيَء، إذا كسرته؛ وقصملت أيضاً، وليس بثَبت. قصري: وقُنصل. الصلْقَم قد مر ِذكره

  باب الضاد مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الضاد والطاء

  .لك حاهلا مع الطاءأُمهلتا وكذ

  الضاد والعين

  : قال الشاعر. موضع: ضلْفَع

 بعمايتين الى جوانب ضلْفَِع  أقُرين إنك لو شهدتَ فوارسي

الداهية، واجلمع عضل، وقد : والعضلة. وعضنك أُميت، ومنه اشتقاق رجل عضنك، وهو الغليظ الشديد
هو بناء : قال أبو حامت.  إذا صممت رأسها؛ هكذا يقول اخلليلوعلضهت القارورةَ،. مضى يف الثالثي

  .عضلهت، كأنه من املقلوب: ويقال. مستنكر

  الضاد والغين

: والغضف. اسم، زعموا، النون فيه زائدة، واشتقاقه من الغضف، وهو انقالب اُألذن اىل الوجه: غَنضف

: ويف بعض اللغات.  الشيطان يكون مبكْرانخوص طوال يشبه خوص املُقْل وليس به؛ يقال له خنل

  .القَطاة: الغضفة

  الضاد والفاء

  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع باقي احلروف

  باب الطاء مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الطاء والظاء
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  .أُمهلتا

  الطاء والعين

    

  .خلْطُك الشيَء بالشيء؛ عفطلته بالتراب، وكذلك العفْلطة: العفطلة

  الطاء والغين

طَفطَف: غَنطَف، والنون زائدة، والغقلّة شعر األشفار، : ذكر قوم أنه اسم، فإن كان كذلك فهو من الغ
  .وبه سمي الرجل غُطَيفاً، وقد مر ِذكره يف الثالثي

  الطاء والفاء

  .قفطلَه من يدي، إذا اختطفه: يقال

  الطاء والقاف

. والقَلعطة منه اشتقاق رأس مقْلَِعطّ، وهو أشد اجلعودة. ه يف بعضاقمعطّ، إذا تداخل بعض: القَمعطة

  .اإلتب: والِعلِْقط

  الطاء والكاف

  .أُمهلتا

  الطاء والالم

  .هلمطَ الشيَء، إذا أخذه أو مجعه

  باب الظاء مع سائر الحروف

  في الرباعي الصحيح 

  الظاء والعين
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لشِره النِهم، واجلمع لَعامظ ولَعاميظ، واملصدر اللِّعماظ اللُّعمظ واللِّعموظ، وهو ا: استعمل من وجوهها
شبيه : والعظْمة، وهي اإلعظامة. بل هو البقّم: صبغ، قالوا، أسود؛ وقال قوم: والِعظِْلم. واللَّعمظة

  .بالوسادة تشده املرأة على عجزها لتعظّمه به

  الظاء والغين

  .أُمهلتا وكذلك حاهلا مع باقي احلروف

  العين مع سائر الحروفباب 

  في الرباعي الصحيح 

  العين والغين

  .أُمهلتا

  العين والفاء

والِقلْفَع والِقلِْفع، وهو الطني الذي جيف يف . الضخم املسترخي؛ وربما سمي الفَرج الواسع عفْلَقاً: العفْلَق
خفّة الشيء وقلّته، ومنه : والعنفَق. دبرخرق ال: والقُنفُعة. القصري اخلسيس: والقُنفُع. الغدران حىت يتشقّق

امرأة عنفَك، : ويقال. ثقيل وخم: وِعنِفك. وعفْكَل، وهو األمحق، والعنفَك أيضاً حنوه. اشتقاق العنفقة
  .وهو عيب، وهي الواسعة

  العين والقاف

  : قال األعشى. ر منههذا أعلق من هذا، أي أم: ويقال. شجر مر، ويقال لكل مر علْقَم: علْقَم

 أبي ليلى أمر وأعلَقُ وليُل  نهار شَراِحيَل بِن طَوٍد يريبني

أبو قبيلة من العرب العاربة، : وِعمِلق. وعملَق منه اشتقاق العملقة، وهو اختالط املاء يف احلوض وخثورته
قَعب صغري، : والقُمعل. ح عليه السالموهم الذين يسمون العمالقة، وهو ِعمِلق بن الوذَ بن سام بن نو

يف رأسه قَماعيل وقَماعل، ورمبا قيل : ويقال للرجل إذا كان يف رأسه عجر. واجلمع قَماعل وقَماعيل
  .مثر من مثر الِعضاه: واهلُمِقع، وقالوا اهلُمِقع. قُمعول: للواحد

w  العين والكاف
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  : قال الراجز. ب من اإلبل وغريهاعلْكُم وعلْكوم وعالكم، وهو الشديد الصل

كُلْثوم بن مالك إن يا رب  

لْكومبناٍب ع اليوم كأخْفَر  

مغشوم وكنتَ قبل اليوم غير  

  .صلب أيضاً: وعنكَل

  باب الغين في الرباعي الصحيح

  .استعمل منها الغلْفَق، وهو الطُّحلُب

  باب الفاء في الرباعي الصحيح

. اسم أحسبه من القَفْل، وهو اليبس، النون زائدة ألن القَفْل ضرب من الشجر: وقُنفُل.  الواسع:الفَلْقَم

  : قال أبو ذؤيب

  كما تَتّايع الريح بالقَفِْل

ستعم يف الشرايع إذا تبع بعضهم بعضاً، وأكثر ما يايع الفَراش يف النار: "ويف احلديث. تتويقال". كما تت :

  .درهم قَفْل: أي وازن، اهلاء أصلية، وهي هاء التأنيث الزمة له ال تفارقه، وال يقالدرهم قَفْلة، 

  باب القاف في الرباعي

احلصاة اليت يتصافن عليه املاء إذا اقتسموه يف املفاوز؛ إذا كان املاء قليالً يأخذون حصاة فيضعوا : املَقْلة
  : قال الفرزدق. يشرب كلّ واحد منهم مبقدارهيف اإلناء مث يصبون عليها املاء حىت يستوي ا و

 غُضون العنبري الجراضِم الى  تصافنّا اإلداوة أجهشتْ ولما

 عليه الماء بين الصرائِم ليسقَى  وجاء بجلموٍد له مثل رأسه

 جوده ضنّت به نفس حاتِم على  على ساعٍة لو أن في القوم حاتماً

مجع صرمية، وهي : العظيم البطن األكول؛ والصرائم: بكى؛ واجلُراضمما تكسر من وجهه، أي : غضونه
الواسع األشداق من اإلبل : واِهللِْقم. مقْلة العني: واملُقْلة. القطعة من الرمل اليت تنصرم من معظم الرمل

: ويقال.  فيهوحبر ِهلِْقم، كأنه يلتقم ما يطرح. خاصة، ورمبا استعمل لغريها، وبه سمي الرجل ِهلْقاماً

    : قال الراجز. اسم: وقَلْهم. هلقم الشيَء، إذا ابتلعه
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ْالغليُل والهم راح  

مالقَلْه ابن ِلمأن س  

  .السرعة: واهلَملقة

  باب الكاف في الرباعي الصحيح

  .موضع: وِكنِهل. الثقيل الوخم: والكَهمل. واحدة الكَِلم: الكَِلمة

  الصحيحباب الالم في الرباعي 

  .أُمهلت الالم وما بعدها يف الرباعي

  .انقضى الرباعي السامل واحلمد هللا رب العاملني
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  أبواب الرباعي المعتل

  باب من الرباعي فيه حرفان مثالن

قَطْع اللحم وكَسر العظام : والدهدقة. دردق، وهي صغار الغنم، مث كثر حىت سمي صغار كل شيء دردقاً
هو الذي يسمى العروق، وهو : ِصبغ أصفر؛ ويقال: والكُركُم. هدق اللحم دهدقةً ليطبخهد: فيه؛ يقال

، أي "يرتل عيسى بن مرمي عليهما السالم يف ثوبني مهرودين: "ويف احلديث. اهلُرد يف بعض اللغات
قرِقف عليها، أي اسم من أمساء اخلمر، وإمنا مسيت بذلك ألن شارا ي: والقَرقَف. مصبوغني باهلُرد

ناقة : وِدرِدح، يقال. عدو كعدو اخلائف كأنه يتوقع من ورائه شيئاً فهو يعدو ويتلفّت: والدردبة. يرعش
: والبربسة. ثوب رقيق كاِخلمار تسميه العامة قَرقَراً، وهو خطأ: والفَرقَل. مسنة وفيها بقية: ِدرِدح

: ويقال. تكركس، إذا تدحرج: نسانُ من علْو اىل سفْل؛ يقالأن يتدحرج اإل: والكَركسة. السرعة

ضؤولة عظام املولود لتقارب نسب : والقَرقمة. تقرقم: جترجم الوحشي يف وجاره، إذا تقبض فيه، ويقال
قَرقَس و. واهللا ما أُحِسن الرطانةَ وإين ألرسب يف حجر وما قرقمين إال الكَرم: ويف كالم لبعضهم. أبويه

طني يختم به؛ فارسي : والِقرِقس. قرقست باِجلرو، إذا دعوته: دعاؤك ِجرو الكلب؛ يقال: والقَرقسة
  : وأنشد. اِجلرِجس: والِقرِقس. معرب يقال له بالفارسية ِجرِجشت

  مكان البراغيِث والِقرِقِس  األفاعي يعضضننا فليت

طرطب الراعي : ويقال. ملاء يف اجلوف أو الِقربة، إذا خرج من مكان ضيقاضطراب ا: وطَرطَب والطّرطبة
. طرطب الرجلُ عن الرجل، إذ فر منه، وليس بثَبت: وقال قوم من أهل اللغة. باِملعزى، إذا دعاها لتجتمع

  : قال الراجز

  لما رآني ابن جري كَعسبا

  وجاَل في ِجحاشه وطَرطَبا

  : قال قيس بن اخلطيم. اسم، وهم بطن من األنصار: وجحجىب أيضاً. اسم: وجحجب

 كُلْفةَ أنّي لجاري التَّلَفُ  بين بني جحجبى وبين بني

  : قال الراجز. نبت معروف: وفَرفَخ. وبني بين عوٍف فأنى: ويروى

  ودستُهم كما يداس الفَرفَخُ

w  يكْسر أحياناً وحيناً يشْدخُ
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. موضع: وبربخ. اسم: وحدرد. كالم ال يفهم: والزهزمة. شدة الضحك حىت يتجاوز املقدار: والزهزقة

  : قال الشاعر

مكانُه وقَبر النحسخا  بأعلى مبرالسحاب بب قَى صوبس وقبر  

بربخ يعين قرب عمرو بن مامة عم وقرب بأعلى مسحالن قرب املنذر بن املنذر أيب النعمان؛ وقرب ب: قال أبو بكر
نبت طيب الرائحة يقال هو : وِسمِسق. اسم موضع: وكَحكَب. النعمان أو عم أبيه، وهو ملك قتيلُ مراٍد

. ودهدر، وهو الكذب. ضرب من الشجر: والساسم. طائر يقال له الشِقراق: وِشرِشق. اآلس، زعموا

  : قال الراجز. ف ويثقَّلودهدنّ، وهو الباطل، خيفَّ

لَنعالبنة عمٍرو فَنّا ألج 

  حتى يكون مهرها دهدنّا

  .اسم، وهو الغليظ اجلايف: وزخزب

  ومن هذا الباب 

وِرمِدد، وهو . اسم جبل معروف: وِصنِدد. مثله: وحلْبب أيضاً. مثر نبت: ودعبب. موضع: شربب
جاءت اإلبل سردداً، إذا جاء بعضها يتلو : ويقال. موضع: وسردد. ضاً، ممدودالرماد؛ ويقال ِرمِدداء أي

. ما يل عن هذا األمر عندد، أي ما يل منه بد: وعندد من قوهلم. أرض صلبة شديدة: وقَردد. بعضاً

: يقال: قُعدد له موضعانو. اسم طائر، ورمبا قالوا خفْدود، علي وزن فُعلول: وخفْدد. اسم امرأة: ومهدد

وسؤدد يف . الدينء من القوم: والقُعدد أيضاً. فالن قُعدد بين فالن، إذا كان أقرم اىل اجلد األكرب نسباً
األرض : والفَدفَد. لغة من مهز بضم الدال األوىل، وإذا مل مز قلت سودد ففتحت، وفتح الدال لغة شامية

  .األرض الصلبة: واجلَدجد. الدويبة اليت تسمى الصرصر: جدواجلُد. فيها حصى يربق

    

  باب ما جاء من الرباعي على ِفعّل وِفِعّل وفُعل

ِعكَب، وهو : وإن كان لفظه ثالثياً فهو رباعي يلحق ببا فَعلَل ويدخل يف هذا الباب فُعلّ وِفعلّ، فمنه
وِخدب، بعري ِخدب، . الغبار، أو من العكَب، وهو ِغلَظ الشفتنيمأخوذ من شيئني إما من العكاب، وهو 

  : قال مهلهل. إذا كان عظيم اخلَلْق

 ويخِلجه خَِدب كالبعيِر  ينوء بصدره والرمح فيه
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فم غليظ، ويكون نعتاً للظليم وللرجل أيضاً: وِهجسواء. جاٍف فَد فمثل ِهج وِهقَب .فسريع، : وِهز
  : قال الراجز. عظيم اخللق من اإلبل والناس: وِهِبلّ. الظّليميوصف به 

  أنا أبو نعامةَ الشيخُ الِهِبلّْ

  أنا الذي ولدت في أخرى اإلِبْل

صلب : وصملّ. ورجل حظُب وِحظَب، وهو الغليظ، ورمبا سمي الوتر الغليظ حظُباً. يريد أنه أعرايب
رجل حذُنّ وحذُنة، وهو الصغري : وحذُنّ، يقال. رجل قُمدان وأقْمد: واطويل، ورمبا قال: وقُمد. شديد

. ورجل كُبن وخبن، إذا كان منقبضاً، ورمبا سمي البخيل كُبناً. صلب شديد: ومحار كُدر. األذنني

نبوج قال الراجز. معروفان، خيفّف ويثقّل: وقُطُن :  

تَنسجرى دمِعها المم كأن  

د القُطُنقُطُنّةٌ من جي  

ر، وهو الوثب: وفرس ِطِمروثّاب، وهو ِفِعلّ من الطَّم .ر: وكذلك ِضِبربفرس . وثّاب من الض ،وِخِبق
وال ألتفت اىل قوهلم إنه فارسي : قال أبو بكر. كتاب، واهللا أعلم: وِسِجلّ. ِخِبق، إذا كان سريع العدو

  : قال عبيد. موضعان: وِحِبر وِحِمر. معرب

  ليس به من أهله عريب  فقَفا ِحِبر فعردةٌ

  : قال الراجز. وِفِلز، وهو خبث احلديث الذي ينفيه الِكري

ع من ِفِلزمكأنما ج  

وفرس ِرفَلّ . صلب شديد، ورجل ِضِبر أيضاً: رأس ِضِبر: وِضِبر، يقال. جواد: فرس ِدِفق: وِدِفق، يقال
  .ذَنوب: فَنوِر

  ويلحق بهذا الباب أيضاً 

عظيم، : وبعري ِربحل. شديد صلب: وبعري ِقمطْر. فرس ِسبطْر وأسد ِضبطْر، وهو الشديد، وكذلك البعري
. طويل عظيم، وكذلك الرجل: وِزق ِسبحل. عظيم الشأن: رجل ِربحل: ويوصف به الناس أيضاً فيقال

  : ي أنه ذكر امرأةً من العرب وصفت بنتها فقالتوذُكر عن األصمع: قال أبو بكر

لَهِبحلَةٌ سحِرب  

تَنمي نباتَ النخلَه  

w  : قال الشاعر. أمحق ضعيف: ورجل ِسمغد. صلب، وِصلَّخد، مشدد وخمفّف: وبعري ِصلَخد
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  فُأهِلك جيشُ ذلكم السمغِْد  ثائراً بأبيه قيٍس أتانا

وبعري . ضرب من احلرير: وِدمقْس. اسم من أمساء الداهية: وِعبقْس. معديكربأراد األشعث بن قيس بن 
: وبعري ِصلَقْم. شديد متتابع: وضرب ِطلَخف وِطلَحف، باخلاء واحلاء. ضخم، وكذلك الرجل: ِعربض

د. شديد الفكعث. صلب شديد: ورجل ِصمز. ضخم: وبعري ِدلَعقال الراجز. صلب قصري: ورجل ِدلَم:   

  دالِمز يربي على الدلَمِز

  : قال الراجز. وناقة ِدرفْسة وبعري ِدرفْس، وهو الصلب الشديد أيضاً

  كم قد حسرنا من عالٍة عنِْس

  ِدرفْسٍة أو بازٍل ِدرفِْس

ورجل . سابغ شعر الذّنب: وبعري ِغدفْل. دمشق عملَه، إذا أسرع فيه: ويقال. أعجمي معرب: ودمشق
رجل : وِهدمل من قوهلم. اسم من أمساء األسد: وِهزبر. ضرب من الثياب: والدرفْل. طويل: ِغدفل
متر يحلب عليه : وِصقَعل. واِهلدبل مثل اِهلدمل سواء. ثقيل؛ ورملة ِهدملة، إذا ارتفعت وعلت: ِهدمل

  : قال الراجز. لنب

هرل ِعثْيقَعترى لهم عند الص  

  .اسم أعجمي: وِهرقْل

  باب ما جاء على ِفيعل وِفوعل

  : قال الراجز. صلب شديد: وِجور. صلب شديد: وِصيم. ضخم آدم: رجل ِحيفْس

ناطَ الجرأعيا فنُطناه م  

ربازٍل ِجو يبين وعاء  

ذي جاء منه ِجور وِزور؛ وليس يف كالمهم ِفوعل إال مدغماً، وال: قال أبو بكر. طويل: ورجل ِزيفْن
  .زور قومه، أي رئيسهم وسيدهم: فالن ِزور قومه، وقد قالوا: يقال

  باب ما جاء على فُعل لفظه الثالثي وهو رباعي

  : قال أبو كبري. باقي اللنب يف الضرع، وكذلك غُبر احليض: وغُبر. موضع: غُرب

  فساِد مرضعٍة وداٍء معِضِلو  من كُلِّ غُبِر حيضٍة ومبرٍأ
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والكُرج فارسي معرب، . ضرب من الطري، فارسي معرب وقد تكلّمت به العرب: وزمج. ضعيف: وزمح
  : قال جرير. وهي لعبة يلعب ا الصبيان

 ِوشاحا كُرٍج وجالجلُه عليه  لبستُ سالحي والفرزدقُ لُعبةٌ

. الربق الذي ال ماء فيه، مأخوذ من اِخلالبة، وهي اخلديعة: واخلُلَّب. تنب: واحلُلَّب. موضع: وصفَّر

نلَّب، وهي حجارة اِملسقال امرؤ القيس. وص :  

  كصفِْح السنان الصلَّبي النحيِض  شَباةَ الرمح خَد مذلَّقٌ يباري

شديد احليلة : ورجل حول قُلَّب. بالذي قد رقِّق كأنه قد قُشر، أي الذي قد مسح على الصلَّ: النحيض
قال . طائر: ودخل. ضعيف: ورجل زمل. كثري التحول والتقلّب: دهر حول قُلَّب: والتقليب، وقالوا

  : الراجز

  كالصقر يجفو عن ِطراد الدخَِّل

  : الراجزقال . ضرب من الطري أيضاً: والتمر. حلم دخل، إذا كان متداِخالً غليظاً: ويقال

هرخُ التُّميفُر تْمواحتمَل الي  

  : قال أبو مهوش األسدي. ضرب من الطري: واحلُمر

  فإذا لَصاِف تَبيض فيه الحمر  كنتُ أحِسبكم ُأسود خَِفيٍة قد

  : قال ابن أمحر الباهلي. حمر، واألول أعلى: وخيفَّف فيقال. لَصاف يبيض فيها: ويروى

  قَفْراً تَبيض على أرجائها الحمر  تُداركُهم تُصِبح ديارهم إالّ

بياض يف ناصية الفرس أو يف : والزرق أيضاً. ضرب من الطري: والزرق. ضرب من صغار الطري: والدخل
الذي :  بعض اللغاتوالقُنب يف. ضرب من الطري أيضاً: والقُبر. ضرب من الطري أيضاً: واخلُرق. قَذاله

حبل غليظ : واجلُمل أيضاً. حساب اجلُمل، وأحسبها داخلة يف العربية: واجلُمل من قوهلم. يسمى الِقنب
ورجل سخل وقوم سخل، . ، واهللا أعلم"حىت يِلج اجلُملُ يف سم اِخلياط: "وقد قُرئ. تشد به السفن

  :  قال الشاعر.الواحد واجلمع فيه سواء وهو الضعيف

راءججمع ُأشابٍة س خَِّل  نفسي غيرلِْك المفارش سشٍُد وال هح  

  : قال الراجز. والدمل خيفّف ويثقّل. نبات ِرخو من ِدق الشجر: والسلَّج. عزل: ويروى

  وانتصب الغارب ِفعَل الدمِل
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  .رع فتفسدهدويبة تقع يف الز: والقُمل. يصف سنام البعري

  باب فَعٍل وهو قليل

  : قال الشاعر. خضم، وهو لقب العنرب بن عمرو بن متيم

 ُأسيٍد أسلموك وخَضم وبنو  سلبوك درعك واألغر كليهما

  : قال الشاعر. موضع: وبذَّر

 وملكوماً وبذَّر والغَمرا جراباً  سقى اهللا أمواهاً عرفتُ مكانَها

  : قال زهري. موضع: وعثّر. داً؛ هذه كلها مواضعجرا: ويروى

  ما الليثُ كذَّب عن أقرانه صدقا  ليثٌ بعثَّر يصطاد الرجاَل إذا

  : قال الراجز. فارسي معرب قد تكلّمت به العرب: وبقَّم

هقَّماغ جاشَ ببِل الصكِمرج  

موضع بالشام، وهو معرب؛ وِحمص عند الكوفيني، : ومل جيئ على ِفعل إال ِحلِّز، وهو القصري؛ وِجلِّق
  .والبصريون يفتحون امليم

  باب ما جاء على فعِلل

داء يصيب اإلنسان : واهلُدِبد أيضاً. هدِبد وعثَِلط وعجِلط وعلَِبط وعكَِلط، وهو اللنب اخلاثر الغليظ: يقال
  : قال الراجز: يف عينه حنو العشا فال يبصر بالليل

 ال يبِرُئ داء الهدِبد إنه

ناٍم وكَِبدمثُل القَاليا من س  

وهو الذي إذا هم باِجلماع : وزمِلق. غضبان، زعموا: وضمِضم. صلب شديد: وصمِصم. طائر: وحمِحم
  : قال الراجز. أراق ماءه

  إن الزبير زِلقٌ وزمِلقْ

 آمن جليسه وال أِنقْ ال

: وعكَِلد وعلَِكد. ودمِلص، وكذلك دلَِمص، وهو الرباق اِجللد من الناس. ى ما يعجبهالذي ير: األِنق

  : قال الراجز. كثري العضل صلب اللحم: وخزِخز. أرض ذات حجارة: وجرِول. شديد صلب

فَزح دد إذا الِورأعددتُ للِور  w
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 مِرياً وجالالً خُزِخز غَرباً

    

متراكم الظلمة : وليل عكَِمس. عظيم اخلَلق: وجرِبض. مجع السانية:  جموحاً؛ اجلُاللغَرباً: ويروى
وأرض . جاء فالن بالعكَِمص، إذا جاء بالشيء يعجب منه: ويقال. فَدم ثقيل: ورجل هلَِبج. كثيفها

م على فُعِلل واعلم أن ما كان من كالمه. حادر غليظ: وغالم عكَِرد. ذات حجارة: ضلَِضلة وضلَِضل
. فلك أن تقول فيه فُعاِلل، وليس لك أن تقول فيما كان على فُعاِلل فُعِلل، وستراه يف بابه إن شاء اهللا

ودمِرغ، وهو الرجل األمحر الشديد احلُمرة، . مثر من مثر الِعضاه، وقالوا همِقع، بتشديد امليم: واهلُمِقع
  .يهتز من صفائه، وكذلك السيف: زِهزوماء ه. وقالوا دمرغ، بتشديد امليم
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  أبواب ما يلحق بالرباعي بحرف من حروف الزوائد

  باب ما جاء علي ِفعيل

  : قال الشاعر. وقد مسوا ِحذْيماً. سرعة القطع أو الكالم: ِحذْيم، الياء فيه زائدة، وهو من احلَذْم؛ واحلَذْم

  بصير بما أعيا النِّطاسي ِحذْيما

والطِّريم ذكر بعض أهل اللغة أنه العسل، وجعله رؤبة السحاب . ابن ِحذْيم فلم يستقم له الشعر: أراد
  : املتراكم فقال

  في مكفِهر الطِّريِم الشَّرنْبِث

  : قال الراجز. نبت ناعم غض: وِغريد

  هز الصبا ناعم ضاٍل ِغريدا

  : رقال الشاع. ضرب من الشجر: وِغريف

  بأكنافه الشُّوع والِغريفُ

: والضريم، زعموا. الغبار: والِعثْير. ضرب من الشجر، زعموا: واِحلثْيل. ورجل ِحثْيل، إذا كان قصرياً

واٍد معروف باحلجاز، وقالوا علْيب بالضم، وهو أعلى؛ : وِعلْيب. صمغ من صمغ الشجر، ذكره اخلليل
والِغرين والِغريل، وهو املاء اخلاثر الكثري احلمأة . ب، وليس يف كالمهم فُعيل غريههو علْي: قال البصريون

. هو بالغني املعجمة: قال أصحابنا: قال أبو بكر. موت سريع وحي: وِهميغ. الذي خيلطه طني رقيق

  : وأنشدوا للهذيل

  من الموت بالِهميِغ الذّاعِط  إذا وردوا ِمصرهم عوجلوا

فالياء . اسم، ذكر ابن الكليب أنه كان يلبس حلالً حمراً: وِحمري. ِهميغ، بالعني غري املعجمة: قال اخلليلو
  : قال أبو كبري اهلُذيل. موضع: وِتريم. زائدة ألنه من احلُمرة

 ِتريم هامهم لم تُقْبِر بتالِع  هل ُأسوةٌ لي في رجال صرعوا

  : قال عنترة. لقب ِحصن بن حذيفة أو عيينة بن ِحصن: دوِعصي. أي مل يثأروا

 وابن اللُّقيطة ِعصيد بذمته  فهالّ وفَى الفَغْواء عمرو بن جابٍر
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وليس يف . أم الِعريط: ويقال للعقرب. اسم، وأحسبه مأخوذاً من العلْط: وِعلْيط. موضع: وِطريف
فأما مهيع فهو مفْعل من هاع يهيع ِهياعاً، إذا اتسع . ال فُعولكالمهم فَعيل وال فُعِول وال فُوعل و

  .وانتشر؛ ومنه هاع اإلنسانُ، إذا قاء، كأن القيء إذا انتشر من فيه وظهر

  باب فَيعٍل

أما ضيهد، وهو الرجل الصلب، فمصنوع ومل يأِت يف الكالم : قال اخلليل بن أمحد رمحة اهللا عليه
ما أحسن : طويلة، ويقال ذلك للناقة والفرس، وهو مأخوذ من العطَل من قوهلم:  عيطَلوامرأة. الفصيح

البقرة الوحشية؛ وكذلك فُسر بيت : والغيطَلة. وغَيطَل، وهو الشجر امللتف. عطَلَه، أي شطاطَه ومتامه
  : زهري

  الحشَكخافَ العيون فلم ينظر به   استغاثَ ِبسيٍء فَز غَيطَلٍَة كما

اختالط أصوات الناس، وأحسب أن الياء : اختالط ظلمة الليل واختالط ضوء النهار، وقيل: والغيطلة
غطلِت السماُء يومنا هذا وأغطلت، إذا أطبق : واشتقاقه من الغطَل، وهو تغطية الشيء؛ يقال. زائدة
  : قال الراجز يف البئر. حمكثرية الل: وجارية غَيلَم. كثرية املاء: وبئر غَيلَم. دجنها

  وغَيلَم قَلَيذَم ما تنتِزفْ

ذكر فَيخز، بالزاي املعجمة، إذا كان عظيماً، وكذلك من : قال أبو حامت. عظيم الذَّكَر: ورجل فَيخر
  : قال الشاعر. فخري، بالراء، مأخوذ من الضرع الفَخور، وهو الغليظ الضيق األحاليل: وقال غريه. الفَرس

  فنحن كضرة الضرع الفَخوِر  ال يباح لنا حريم وكُنّا

ِمفْضل تتفضل به املرأة يف : يف سيطٍَل كُفئت له يتردد واخلَيعل: قال الطِِّرماح. الطّست، زعموا: والسيطَل
  : قال اهلُذيل. بيتها

  مشْي الهلوِك عليها الخَيعُل الفُضُل

    

اسم من أمساء : وضيغم. اسم: وجيفَر. اسم ناقة: وزيمر. موضع: وشيزر. صخرة عظيمة: وجيحل
م، وهو العضغج أيضاً. األسد، وهو من الضزيج ونريج: وريح نروج. عاصف، وقالوا نريحديدة : والن

الشاب املمتلئ : ض ذو الترارة؛ والتاروغَيهق يوصف به الشاب الغ. نورج: يداس ا اطعام، ويقال أيضاً
  : قال الراجز. املرأة الضحاكة املالعبة: واهلَينغ. البدن

w  قوالً كتحديث الهلُوك الهينَِغ
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  لذّت أحاديثُ الغَوي الِمنْدِغ

ب، رجل ذو نيرب، والنير. التراب: والنيرب. الطريق الواضح: والنيسب. أثر الطريق الدارس: والنيسم
سريعة، وكذلك : وفرس خيف. واسعة خيفق فيها السراب: وأرض خيفَق. قصري: وجيدر. أي ذو متيمة

  : قال البريق اهلُذيل. عظيمة: وجمة فَيلَم. الناقة

لَمة الفَيذو اللِّم إذا فر  

قال . الركي الكثري املاء: والعيلَم: حف فيما يقالذَكَر السال: والغيلَم أيضاً. ضخمة ممتلئة: وجارية غَيلَم
  : الراجز

  وعيلَم قَلَيذَم ما ينْزفُ

  : قال املتلمس. ضرب من مياسم اإلبل: والصيعرية. اسم، وهو مأخوذ من الصعر: وصيعر

  ِكناٍز عليها الصيعريةُ مكْدِم

وريح سيهج . اسم الياء فيه زائدة؛ وهو مأخوذ من البرح: حويبر. ناقة شديدة مكترتة اللحم: ِكناز
وصيدح، الياء زائدة، وهو . سهجِت الريح األرض، إذا قشرت وجهها: وسيهوج، الياء زائدة، من قوهلم

وهيقَم أحسبه حكاية صوت اضطراب . طويل: ورجل شيظَم. شدة الصوت: من الصداح، والصداح
  : قال الراجز. البحر

  كالبحر يدعو هيقَماً وهيقَما

قال . اسم من أمساء الضبع: وجيأَل. وزعم قوم أن الالم فيه زائدة، وإمنا هو من اهلَيق. الظّليم: واهلَيقل
  : الشاعر

 المْأقَييِن له خُماع أحم  وجاءت جيأٌل وأبو بنيها

إن مل يكن من جألت الصوف :  أعرفه؛ وسألت أبا عثمان فقالال: وسألت أبا حامت عن اشتقاقه فقال
  : فأما قول عنترة. جيل من الناس: وديلَم. والشعر، إذا مجعتهما، فال أدري

 تَنِْفر من ِحياض الديلَِم زوراء  شَِربتْ بماء الدحرضين فأصبحتْ

. اسم من أمساء األسد: وبيهس. موضع: وتيمر. اءصهب السبال، يعنون األعد: فأراد األعداء، كما قالوا

الضخم : والضيطَر. اسم، الياء زائدة، واشتقاقه من السعة: وبيحر. اسم، وأحسبه من كثرة الكالم: وبيذَر
ز قال حاج. واٍد باحلجاز معروف: وخينف. الشق: وبيطَر مأخوذ من البطْر، والبطْر. الذي ال غناء عنده
  : بن عوف األزدي
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 عن ِشمالي والبهيم وخَينَفُ  وأعرضِت الجباُل السود دوني

تزلّع الشيُء، : ضرب من اخلَرز، وميكن أن يكون اشتقاق زيلَع من قوهلم: والزيلَع أيضاً. موضع: وزيلَع
  : قال الراعي. إذا تشقّق

  ا قد تزلّعاثعالب موتَى ِجلْده  نَصي بالِمتان كأنها وغَملَى

وقد مسوا ديسماً، مأخوذ من الدسمة، وهي غُبرة تضرب اىل . ولد الدب: ولد الذئب، وقال قوم: وديسم
قال . اسم مأخوذ من الكَهامة، والياء زائدة: وكَيهم. والطَّيلَس، ورمبا سمي الطّيلَسان طَيلَساً. الطُّحلة
  : الراجز

  لن تُراعيإبَل أبي الكَيهِم 

 زعيم لِك بامتناِع إني

ضرب من : وقَيسب. اسم مأخوذ من اجلَهالة: وجيهل. اسم مشتق من اجلَهامة، وهو ِغلَظ الوجه: وجيهم
  : قال أوس. الذي خيالف اىل امرأة أبيه: الضيزن: ضده، ويقال: وضىزنُ الرجِل. الشجر، وقد مسوا قَيسبة

زيِلفُوكلُّهم ألبيه ضس ن  

  : قال الراجز. الذي يزاحم على احلوض أو على البئر: والضيزن أيضاً. أي سِلفُه

 كلِّ يوٍم لك ضيزناِن في

  عند إزاء الحوض ِملْهزاِن

اسم مأخوذ من كسمت الشيء، إذا : وكَيسم. صنم كان يعبد يف اجلاهلية معروف: والضيزن أيضاً
صهدته الشمس، وهاجرة : شديد احلر، من قوهلم: ويوم صيهد. يهد، وهو الطويلوصيهب وص. كسرته
  : قال أبو كبري اهلُذيل. اجلماعة من الناس: وهيضل. صلبة شديدة: وصخرة صيخد وصيخود. صيهود

  رب هيضٍل لَِجٍب لَفَفْتُ بهيضِل

    

املاء اجلاري على :  الياء زائدة، مأخوذ من الطَّسل، والطّسلالسراب،: والطّيسل. شديد الصوت: لَِجب
طيبة الطني : أرض خبرة: اسم، الياء زائدة، وأحسب اشتقاقها من قوهلم: وخيبر. وجه األرض، زعموا

 اسم امرأة، واشتقاقه من زنابة العقرب، وهي إبرا اليت تلدغ ا، فأما زبانيا العقرب: وزينب. سهلة

  : قال ذو الرمة. ضرب من النبت: وهيشر. فهما قرناها، وليس ذلك من زينب بشيء

لُبس شَريأو ه  
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  : قال الشاعر. الذي يتبع الضيف فيأكل معه: وضيفَن

  فأودى بما تُقرى الضيوفُ الضيافن  جاء ضيفٌ جاء للضيف ضيفَن إذا

  : اهلُذيلقال . وصيرف، وهو املتصرف يف أموره

  لم تلتِحصني حيص بيص لَحاِص  كنتُ خَراجاً ولوجاً صيرفاً قد

قال أوس . الكالم اخلفي: وهينم واهلينمة. ضرب من الشجر: اهلَيثَم: هو ولد النسر، وقالوا: واهليثَم، قالوا
  : بن حجر

 كأثواب الحرام المهينَِم علي  ِهجاؤك إال أن ما كان قد مضى

  : قال الراجز. وديسق، وهو بياض السراب

  يعطَّ ريعان السراب الديسقا

  : قال رؤبة. هو امللك: وصيدن، قالوا. يشق: ويروى

  ِنعم شفيع الزائر المستأِذِن

  أبي إذا استَغلق باب الصيدِن

إال يف شعر كثير، ومل يرِوه األصمعي الثعلب فليس بشيء ومل جيئ : الصيدن: وأما قوهلم: قال أبو بكر
: وعيهل وعيهم. الدأب؛ ما زال ذاك ديدين، أي دأيب: والديدن. اسم: وخيسق. ليس بشيء: وقال

. دير للنصارى، زعموا: وهيكَل. ال يوصف ما إال النوق: وصفان للناقة السريعة وللجمل، وقال قوم

  : قال الشاعر. ان هيوبجب: وهيرع. عظيم: وهيكَل

 مثقوبةً تَِقص الِحمارا عصاً  ولستُ بهيرٍع ضرٍع سالحي

  : سالحي السيف والرمح، وليس سالحي العصا كتابع احلمار بالعصا، وهو كقول األعشى: يقول

  وال نرامي بالحجاره  نقاِتل بالِعِصي لسنا

  : قال الراجز. صلب شديد: وهيصم

  المرء أن تَثَلّماأيسر عيِب 

  ثنيةٌ تترك ناباً هيصما

اخلشبة اليت حيرك ا اجلمر؛ : واجلَيهل واجلَيهلة. أنا شيخ فأيسر عيويب أن تنقصم ثنييت ويبقى نايب: يقول
. ثقيل وخم: وغَيهب. أسود: وغيهب. اسم: وجيهل. لغة ميانية، وتسمى تلك اخلشبة أيضاً ِمجهالً

اسم من : واخلَيدع. وعيده، وهو السيئ اخلُلُق. التبختر يف املشي: والغيهقة. كثري الصوف:  غَيهبوكساء
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خمالف عن : وطريق خيدع. الذي ال يوثق مبودته: واخلَيدع أيضاً. أمساء الغول، ورمبا مسوا السراب خيدعاً
  : أنشدوا فيه بيتاً زعم أبو حامت أنه مصنوع، هوو. اسم من أمساء السنور، زعموا: وخيطَل. القصد

  كما عالج الغُفّةَ الخَيطَُل  يدير النهار بحشٍْر له

اسم : وخيطَل. مسعت هذا البيت من أعرايب يقال له أبو خيهفْعى، وهو من أمساء السباع: قال ابن دريد
  : ىقال الشنفر. وسيحف، وهو الطويل. من أمساء الداهية

  إذا آنست ُأولَى العِدي اقشعرِت  وفْضةٌ فيها ثالثون سيحفاً له

  : قال الشاعر. وضيكَل، وهو الفقري. يعين أنه هو يفعل ذلك ا

  تركناهم ضياِكلَةً ِعياما  آُل ذَياٍل فإنّا فأما

ضرب من املشي فيه استرخاء :  واخلَيزل.مجع عيمان، وهو الذي يقْرم اىل اللنب: عيامى؛ ِعياماً: ويروى
قال عبد مناف بن ِربع . وقع الشيء اليابس على مثله، حنو احلديد وما أشبه ذلك: واهلَيقعة. ومتطّط
  : اهلُذيل

  ضرب المعول تحت الديمة العضدا  الطعن شغشغةٌ والضرب هيقَعةٌ

    

د الراعي اىل شجرتني متقاربتني فيقطع أغصاناً من شجر أُخر الذي يتخذ العال، وهو أن يعِم: املعول
الطاِبق الذي يقلى عليه الشيء أو يخبز؛ : والطّيجن. موضع: وصيلَع. فيطرحها عليهما فيِكن غنمه حتتها

 ال: قال أبو بكر. الذي يسمى السذَاب؛ لغة شآمية: والفَيجن. لغة شآمية، وأحسبها سريانية أو رومية
. املوضع الواسع: والطّيسع. أعرف للسذاب امساً يف لغة أهل جند، إال أن أهل اليمن يسمونه اخلُفْت

. به خولع وخيلَع، إذا كان مرتوع الفؤاد: ورمبا قالوا. الضعيف العقل: واخلَيلَع. احلريص: الطّيسع: ويقال

  : قال جرير

  رجال وفي القلوب الخَولَعجسم ال  يعِجبنّك أن ترى لمجاشٍع ال

: وهيزر. خفّة وطيش، ورمبا مسيت الغول هيعرة: واهلَيعرة. اللحم الرخص اللين: واخلَيزب. ِجلد: ويروى

اسم : وكيشم. اسم أعجمي، وقد تكلّمت به العرب: وقَيصر. الضرب: اسم مأخوذ من اهلَزر، واهلَزر
صفة يوصف ا البخيل، : وعيقَص. كشم اهللا أنفَه مثل جدع اهللا أنفَه: قوهلممأخوذ من الكَشم من 

شاة عقْصاُء، إذا كانت : انقباض اليد عن اخلري، وأصله من قوهلم: وأحسبه مأخوذاً من العقْص، والعقْص
الرجل : واحلَيقَل. قكثري الكالم متشد: وقَيعر. قصري العنق: رجل أقْدر: وقَيدر من قوهلم. منقلبة القرن

. القَراح الطيب الطني: بل احلَيقَل اسم مأخوذ من احلَقْلَة؛ واحلَقْلة: وقال آخرون. الذي ال خري عنده w
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اسم مأخوذ من اخلَزر؛ واخلَزر من : وخيزر. ِرخو: وهيرط". ال تنبت البقْلةَ إال احلَقْلَةُ: "ومثل من أمثاهلم
  : قال الراجز. ذا نظر مبؤخهر عينه أو ضم أجفانهختازر فالنٌ إ: قوهلم

رإذ تخازرتُ وما بي من خَز  

رومن غير ع كسرتُ العين ثم  

. حيا اهللا قَيهلتك، أي وجهك: وتقول العرب. رثاثة امللبس: وقَيهل أحسب اشتقاقه من التقهل؛ والتقهل

  : قال األعشى. على قدر املَداري، ورمبا رمي به فعقرضرب من القنافذ كبري طويل الشوك : والشيهم

  لتَرتَِحلَن منّي على ظهر شَيهِم  شُب أسباب العداوة بيننا لئن

اسم مأخوذ من : وكيسب. موضع: وجيهم. حيقَر: وحيقَر، يقال للرجل الضئيل. أسباب املودة: ويروى
قال . سريع: وخيطَف. كثري النكاح: وقَيفَط. ي كل ما يرىشهوانُ يشته: ورجل جبعم. الكَسب
  : اخلَطَفَى

  يرفَعن بالليل إذا ما أسدفا

 ِجنّاٍن وهاماً رجفا أعناقَ

 بعد الكَالِل خَيطَفا وعنَقاً

. اخلَطَفَىالشعر للخطَفَى جد جرير بن عطية بن اخلَطَفَى، وامسه عوف، وذا البيت سمي : قال أبو بكر

اسم من : وغَيشم. اسم من أمساء الضبع، مثل جعاِر سواء: وجيعر. قليل املال، وأحسبه من الزعر: وزيعر
ِنئِطل : ِمكيال اخلمر أو إناء يجعل فيه اخلمر، ورمبا زيدت اهلمزة وكُسرت النون فقالوا: والنيطَل. الغشم

نتوء يظهر يف اجللد من : حيدرة، وهو مأخوذ من احلَدر؛ واحلَدر: مبا قالوااسم، ور: وحيدر. مبعىن الداهية
. موضع: وعينم. ريح سيهك، مثل سيهج سواء: ويقال. اسم من أمساء األسد: حيدرة: وقالوا. الضرب

وأيهم إن : و بكرقال أب. اللهم إنا نعوذ بك من األيهمني، السيل واجلمل الصؤول: يقال. اسم: وأيهم
يف وزن أفعل، كان قوالً، ولكنا أدخلناه يف هذا الباب ألن اللفظ يشبه لفظ فَيعل ألن : شاء قائل أن يقول

. موضع: وبيهق. اسم، وهو مأخوذ من السهف، وهو سرعة العطش: وسيهف. أوله مهزة كأنه عيهم

سري يعترض وراء القَربوس املؤخر، : ند املولَّدينخشب السرج، وع: وقَيقَب، والقيقَب عند العرب
  : قال الراجز. ويسمى القَيقَبان أيضاً

  يكاد يرمي القَيقَبان المسرجا

 األبازيم وأن المنِْسجا لوال

w عن الذّئبة أن تَفَرجا ناهى
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مجا ألقْحععنه ز الفارس 

 -وليس يف كالمهم فَعيل بفتح الفاء، فأما ضهيد فمصنوع : بو بكرقال أ. اسم من أمساء الداهية: وحيلَق

اسم أعجمي، فإن كان له اشتقاق فهو من : ومريم. مفْعل من هاع يهيع:  ومهيع-كذا يقول اخلليل 
 ورجل .الزيادة، وإن كان من رام يرمي فهو مثل مهيع من هاع يهيع فوجه إن شاء اهللا: الرمي، والرمي

  .متكبر جاٍف: كَيخم

    

  باب ما جاء على فَوعل

الذي متأل : الكَومح: وقال مرة أخرى. املتراكب األسنان يف الفم حىت كأن فاه قد ضاق بأسنانه: الكَومح
  : قال الراجز. فاه أسنانه حىت يغلظ كالمه

  ُأهج القُالخَ واحشُ فاه الكَومحا

   يقبحاتُرباً فأهٌل هو أن

  : قال الشاعر. وكَوثَر من الكثرة، الواو زائدة

  وكان أبوك ابن الخالئف كَوثَرا  كثير يا ابن مروان طيب وأنتَ

فالن : هو مشتق من قوهلم: قال أبو بكر. ونوفَل من النافلة. اسم مشتق من الشكر، الواو زائدة: وشوكَر
  : قال أعشى باهلة. كثري النوافل

فَرفَُل الزيأبى الظُّالمةَ منه النّو  

أن ميشي : واحلَوقلة. املزدِفر باألثقال: املزدِفر حبمله، وقال مرة أخرى: الكثري النوافل؛ والزفَر: النوفَل هاهنا
وميكن أن تكون احلَوقلة أيضاً من احلَقْلة، وهو وجع جوف الدابة من . الشيخ وجيعل يديه على خصريه

  : قال الراجز. التراب مع احلشيشأكل 

  وحوقٍَل سقْنا به وناما

  فما درى إذ يهِلج األحالما

  أيمناً سقْنا به أم شاما

  : قال الراجز. والتولَج والدولَج، وهو الِكناس

  واجتاب ُأدمان الفالة الدولَجا
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وهوذَل . لواو فاء الفعل إال أنه يف وزن فَوعلالتولَجا، وليست الواو زائدة ألنه من الولوج، ا: ويروى
  : قال الراجز. هوذَلَ ببوله، إذا أخرجه مضطرباً: االضطراب؛ يقال: واهلوذَلة

أِبن إذ ال يزال قائٌل أِبن  

س اللَِّبنرذَلَةَ الِمشآة عن ضوه  

وهوبر ميكن . شأيت البئر، إذا نقّيتها: زبيل يكسح فيه تراب البئر إذا حفرت أو كُسحت؛ يقال: اِملشآة
أن يكون اشتقاقه من هربت الشيَء، أي قطعته هبرة هبرة، أي ِفدرة ِفدرة، ويكون اشتقاق هوبر من 

ويقال إن اهلَوبر . اُألذن املُهوِبرة، وهي اليت فيها شبه الوبر، أو يكون من اهلُبر، مشاقة الكَتان، لغة ميانية
واجلَوسق معرب، وهو قصر . سيف هبار، أي قطّاع؛ وبه سمي الرجل هباراً: ويقال. القرد الكثري الشعر

والسوذَق معرب، وهو السوذَِنيق أيضاً، والسوذاِنق، . كُوشك: هو تصغري قَصٍر: قال أبو حامت. أو حصن
ِصبغ يقال إنه : والعوهق أيضاً. ا استعمل يف غريهاالطويل من الظِّلمان، ورمب: والعوهق. كله الشاهني

  : قال الراجز يف الظليم. كوكبان من كواكب اجلوزاء: والعوهقان. الالزورد

  كأنّني ضمنت ِهقْالً عوهقا

  أقتاد رحلي أو كُدراً محِنقا

الظليم، وهو : وهو نعت احلمار؛ واِهلقْلالصلب الشديد، : الذي قد يبس من الضراب؛ والكُدر: احملِنق
. عوهق: ولون السماء. الثور: والعوهق. الذكر من النعام، واألنثى ِهقْلة وهيقة وهيق وصعلة وصعل

قال األصمعي العوطَب لُجة يف : قال أبو حامت: وعوطَب، قال أبو بكر. وظبية عوهج، وهي التامة اخلَلْق
قال أبو . اء يف الشعر الفصيح، وهو عند األصمعي مأخوذ من العطَب، الواو فيه زائدةالبحر، وقد ج

وجوهر فارسي معرب، وقد كثر . العوطَب والعوبط امسان من أمساء الداهية؛ كأنه مقلوب عنده: عبيدة
ل، زعموا. حىت صار كالعريببوالً،: والدبوفلذلك قال جرير ولد احلمار، وكان األخطل يلقَّب د 

  : لألخطل حني قال األخطل

  الى اهللا فيها المشتكَى والمعوُل  أوقع الجحافُ بالِبشْر وقعةً لقد

  : فقال جرير

 إنما يبكي من الذُّلِّ دوبُل أال  بكى دوبٌل ال يرِقُئ اهللا دمعه

 دبلت الشيَء أدبله دبالً؛ وأحِسب أن اشتقاق :مجعك الشيء؛ يقال: الواو زائدة ألنه من الدبل، والدبل
. وجورب فارسي معرب، وقد كثر حىت صار كالعريب. الداء الذي يسمى الدبيلة من هذا ألنه داء جيتمع

w  : قال رجل من بين متيم لعمر بن عبيد اهللا بن معمر
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  شاً غير ذي رنَِقوِعشْ بعيشَةَ عي  برملة نبذَ الجورب الخَلَِق إنِْبذْ

نبت تتخذ منه الِقسي، : والشوحط. يعين رملة أخت طَلْحة الطَّلَحات وعائشة بنت طَلْحة بن عبيد اهللا
: وعوكَل، الواو زائدة، وهو من العكْل؛ والعكْل. فإذا كان جبلياً فهو نبع، وإذا كان سهلياً فهو شوحط

    : ققال الفرزد. مجعك الشيء

 يشَلُّ الى الرئيس ويعكُل نَعماً  وهم على هدف اَألِميل تداركوا

إنّ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم كان : "ومنه احلديث. كل شيء قابلك مرتفعاً فهو هدف: قال أبو بكر
املشي بال مائل أسرعف مائل أو ِطرد قطعة : احلائط؛ واألِميلالقطعة من اجلبل أو : ؛ والطِّربال"إئا مر

  : قال الشاعر. من الرمل تستطيل مسرية أيام يف عرض ِميل أو ِميلني

  كالقَر بين عوانٍك حمِر  بَأِميِل مرتَِكٍم له هدفٌ

ج؛ والعانك: القَردإذا زحف يف العانك، أي : الكثيب املستدير من الرمل؛ ومنه يقال: اهلو ،البعري كنع
 كَل. فيهصِعده يف بعض: والعوكَالن. الكثيب املتعقّد من الرمل املتداخل بعضوبطن من العرب: وبنو ع .

قال ابن . وكانت للنعمان كتيبة تسمى دوسر. ناقة دوسرة ومجل دوسر للصلب الشديد: ودوسر، يقال
ديبذّاق العخ :  

 ملٍْك فاستقرْأوتاد  أثبتتْ  ضربتْ دوسر فيهم ضربةً

: وشوقَب. اسم، وهو الطويل، مأخوذ من املشذَّب: وشوذَب. مجل دواسر، يف معىن دوسر: ويقال

قال . طويل جسيم: وبعري شوقَب. وخشبتا القَتب اللتان تعلّق ما احلبال تسميان الشوقَبين. طويل
  : الراجز

  ضخم الِمالطين ِخدباً شَوقبا

شواجلنبني، وكذلك الفرسوح ب. ب، وهو الرجل العظيم، النهدشصل : واحلَوم يف باطن احلافر يتظَيع
  : قال الراجز. بالرسغ

  شد الشظي الجنْدَل المظربا

  في رسٍغ ال يتشكّى الحوشَبا

  : قال األعشى. واهلَوزب، وهو البعري املُِسن الثقيل

بزوواله دومال   تمتطيه بهاالعوالج ناءجالو نْتَريسوالع  
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على فالن شاٌء دوكَس، أي : ويقال. اسم من أمساء األسد: ودوكَس. ومسوا النسر هوزباً لطول عمره
  : قال الراجز. كثري

  من عكٍَر دثٍْر وشاٍء دوكَِس

ه ألا تغدو وتروح عليه؛ فأما غري املاشية من على فالن غَنم وبقر وإبل، إذا كانت ل: ويقال: قال أبو بكر
. ختع على القوم، إذا هجم عليهم: الدليل، من قوهلم: واخلَوتع. له: عليه، إمنا يقال: األموال فال يقال

أعلى البيضة، واجلمع : والقَونس. ضرب من الذُّباب كبار: واخلَوتع أيضاً. ورمبا سمي الدليل ختع أيضاً
العظم بني أُذين الفرس الناتئُ الذي ينبت عليه شعر الناصية؛ زعم قوم ذاك، وقال : والقَونس أيضاً. سقَوان

  : قال الشاعر. بل هو العصفور: آخرون

  ضربك بالسوط قَونَس الفَرِس  إضِرب عنك الهموم طارقَها

  : قال الشاعر. فَرخ احلمام وحنوه: واجلَوزل

 فيها أمهاتُ الجوازِل ترجع  اب الذئب منه وسربةٌسوى ما أص

اسم امرأة، : وبوزع. اسم، زعموا، فال أدري مما اشتقاقه: ودوقَل. اسم مشتق من االخنزال: وخوزل
قرتع، وليس : قوزع الديك، إذا فر من صاحبه ونق؛ والعامة تقول: وقَوزع؛ يقال. أحسبه من البزاعة

تصميعك الشيَء، وهو : والصومع. احلديد الذي فيه كالليب تخرج به الدالء من اآلبار: والعودق. بشيء
ِخرقة جتعلها املرأة على رأسها حتت الوقاية، وأحِسب اشتقاقها من الصقاع؛ : والصوقَعة. حتديدك إياه

وناقة . أعلى الكُمة أو الِعمامة:  والصوقَعة أيضاً.وهو برقُع صغري حتت البرقُع األكرب، أعين بفرقُع الدابة
  : قال الراجز. اختالط األصوات: والعومرة. مسنة وفيها بقية: عوزم

هرموسي وهي لي في عتقوُل ِعر  

هرالم ؤ وإنني بئسامر بئس  

. نبت: والقَسور.  اِخلالف؛ لغة ميانيةضرب من الشجر يقال هو: والسوجر. الِبرذَون اهلجني: والكَودن

: والقَسور. بل القسورة الصائد: وقال قوم. اسم من أمساء األسد، زعموا، وهو القَسورة: والقَسور أيضاً

  : قال الشاعر. الرجل الثقيل الفَدم: واهلَوجل. ضرب من الشجر: والسوقَم. املرأة اليت ال حتيض، زعموا

  سهداً إذا ما نام ليُل الهوجلث   الفؤاد مبطَّناًفأتتْ به حوشَ

    

: والصوقر والصاقور. الفالة، فإذا قصدت للهوجل بعينه فهو ذَكَر؛ هكذا قال األصمعي: واهلَوجل أيضاً
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. ضرب من البقْل يقال إنه الباذَروج؛ لغة ميانية: والضومر. الفأس العظيمة اليت تكسر ا احلجارة

  : قال الشاعر. صومحان: موضع، ويقال: وصومح

ى ويومحاِن  بالمجازة والكَلَنْدمووص نْكبين ض ويوم  

قال . مر جوشن من الليل وجوشن من الليل: ويقال. الصدر، وبه سمي جوشن احلديد: واجلَوشن
  : الراجز

  مروا بها على جواشن الليْل

  سان الخيْلمر الصعاليك بأر

بطني من بين عبد اهللا بن غَطَفان، وهو أشأم بيت يف العرب وقد : وبنو جوشن. وقد مست العرب جوشناً
  : قال الشاعر. انقرضوا، زعموا

 بلَيٍل ُألقيت وسطَ جنْدِل حصاةٌ  لَعمرك ما ضلّت ضالَل ابن جوشٍَن

، وهلا "أجوع من كلبِة حومل: "ا كلبة يضرب ا املثل فيقالاسم امرأة هل: وحومل. موضع: وحومل
زوبعة أيضاً، وهي : اسم، ويقال: وزوبع. اسم: وزومل. اسم امرأة، باجليم املعجمة: وجومل. حديث

ء، ويقال الفصيل السيئ الِغذا: والروبع. ريح تثري الغبار والتراب تديره يف األرض حىت ترفعه يف اهلواء
  : قال الراجز. للحقري القصري أيضاً

 همزنا ِعزه تَبركَعا ومن

  على اسِته روبعةً أو روبعا

: والرونق. اسم أيب قبيلة من العرب العاربة درجوا: وجوشم. أن يصرع فيقع جالساً على استه: التربكع

وأولَق فَوعلٌ، اختلفوا فيه فهمز قوم وترك قوم . ءتهطَرا: ماؤه؛ ورونق الشباب: الضوء؛ ورونق السيف
هو فَوعلٌ أيضاً، ليس أفعل، كان األصل : وأول، قال قوم. اهلمز ألن أصله من أِلق الرجلُ فهو مألوق

ك، والرود. أول: ووالً فقُلبت الواو األوىل مهزةً وأُدغمت واو فَوعٍل يف عني الفعل، وهي واو، فقالوا
  : قال الراجز. شباب رودك، أي ناعم: يقال

 شبتْ شباباً رودكا جاريةٌ

  لم يعد ثَدياً نحِرها أن فَلّكا

  : قال الراجز. القارورة الغليظة األسفل: وحوجل واحلَوجلة

عينيه من الغُؤوِر كأن 
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  قَلْتاِن في صفِْح صفاً منقوِر

لتا قاروِر أذاكجوأم ح 

اسم طائر، واجلمع : وهوزن. اسم مأخوذ من احلَكْش، وهو التقبض: وحوكَش. وزورق أحِسبه معرباً
بطن من العرب من : وبنو هوزن. وبه سمي هوازن أبو هذه القبيلة من قيس: وقال يف اإلمالء. هوازن

صخرة عظيمة : واخلَورمة أيضاً.  األنفأرنبة: وخورم واخلَورمة. قبيلة عظيمة: ذي الكَالع؛ وهوازن
. الوردة احلمراء، وقالوا جوحم أيضاً، واألول أعلى: وحوجم، وقالوا احلَوجمة. يكون فيها خروق

اسم، وأحسبه من العصر، وهو : وعوصر. البص: والدوفَص. واهلَودج والفَودج يف معىن واحد، معروفان
: والعولَق. البعري الغليظ: والقَوعس. موضع: وكَوذَب. موضع: وكَوحب. الطويل: والسوحق. امللجأ

اسم، : وجولَق. القصري، وقالوا البخيل، وال أحقّه: واحلَوكَل. الغول؛ ويقال للكلبة احلريصة عولَق أيضاً
 فيه شحم، وال يكون ذلك كوعر السنام وأكعر، إذا صار: اسم؛ يقال: وكَوعر. اسم: وكَودح. زعموا

وأما قَوصرة التمر فال أحِسبها . تقوصر الرجل، إذا تداخل بعضه يف بعض: وقَوصر، يقال. إال للفصيل
  : عربية حمضة، وإن كانوا قد تكلّموا ا، وقد جاء يف الشعر الفصيح

  أفْلَح من كانت له قَوصره

 منها كلَّ يوٍم مره يأكُل

اسم مأخوذ : وعوبل. اسم من أمساء الداهية، مثل احلَيلَق سواء: وحولَق. سم مأخوذ من االزدفارا: وزوفَر
من العبالة، وهو الِغلَظ؛ أو يكون مأخوذاً من أعبلَ الشجر، إذا تساقط ورقُه، وال يقال أعبلَ إال للهدب 

لحفة، وأحِسبها فارسية معربة، وقد تكلّموا ا اِمل: والشوذَر. من الشجر حنو الطَّرفاء واألثْل وما أشبهه
  : قال الراجز. قدمياً

زيجع بيسدرد لَطْعاء 

منها منظراً إبليس نسأح  

أتتك ذَِرها تَميسفي شَو 

    

 بياض يف الشفتني، وهو عيب، وأكثر ما يكون ذلك يف: حتات األسنان، واللّطَع: اللَّطَع: للّطَع موضعان

ويقال حلَوصلة . قبيح املنظر: ورجل كَولَح. زعموا أيضاً أن اللّطَع ِصغر الفَرج وقلّة حلمه. السودان
بل احلَوصل مجع احلَوصلة، واحلوصالء أيضاً، جاء ا : وقال آخرون. حوصلة وحوص وحوصالء: الطائر

w  : أبو النجم فقال
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  هاٍد ولو جار لحوصالئه

 األصمعي أنه مل يسمعه إال يف هذا البيت، أراد أنه يبتلع احلصى واحلجارة فهو يهتدي حلَوصالئه ال وذكر
. وذَولَق السيف مثل ذَلْقه سواء، وهو حده. وقَومس البحِر وقاموس البحر، وهو معظم مائه. جيور عنه

اسم، زعموا، : وروفَل. اسم: ودومر. ياًرجل ذمثْر، إذا كان خبيثاً داه: اسم، واشتقاقه من قوهلم: وذَومر
اسم أحسبه من زوقَلَ : وزوقَل. فرس ِرفَلّ، إذا كان ضايفَ الذّنب: فإن كان صحيحاً فاشتقاقه من قوهلم

أهطع، إذا : اسم أيضاً أحِسبه مأخوذاً من قوهلم: وهوطَع. امسان: وزومر وزيمر. اسم: وزومل. عمامته
يقال : الناقص األسنان؛ وقال أبو عبيدة: الكَوسج: وقال األصمعي. أما الكَوسج ففارسي معربف. أسرع

. مل جيئ به غريه، يعين أبا عبيدة: قال أبو بكر. كوسج: للِبرذون إذا حمل على اجلري فلم يعد خاصة

أبو قبيلة من العرب : وجوشم. الضعفاكوهد الشيخ، إذا رِعش من : وشيخ كَوهد، إذا رِعش؛ يقال منه
  .ممتلئ: وغالم فَوهد. العاربة قد انقرضوا

  باب ما جاء على فَعول

  : قال الشاعر. وقد مست العرب قَهوساً. عدو من فزع: والقَهوسة. اسم: قَهوس

 ع بكَفِّه رمح ِمتَلُّ  فَر ابن قَهوٍس الشُجا

 ِع كأنّه ِسمع أزلُّ  يعدو به خاظي البضي

الشعر لدختنوس بنت لَقيط بن زرارة قالته البن قَهوس كّماً ففر من عار هذا الشعر حىت : قال أبو بكر
سريع األكل، واجلمع : ولَغوس، ذئب لغوس. مجع كثري: وعبوس. حلق بعمان فال يدرى ولده فيمن هم

ضرب من : وغَضور. ونبت يسمى اللّغوس تسرع أكلَه املاشية لِلينه. ِهمشِره ن: ورجل لَغوس. لَغاوس
  : قال الشاعر. الشجر

نٍَة فاذهبحامَل لَع ِر  فال تنفكوالغَض غصون كت ريحما حر  

  : قال الشاعر. موضع: وغَضور أيضاً

 الغميم عامداٍت لغَضورا ودون  عوامد لألعراض من بطن شابٍة

  : قال الراجز. حادر، أي غليظ:  حزور وحزور واحدوغامل

 يعدم المطي منّا ِمسفَرا لن

  شيخاً بجاالً وغالماً حزورا
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. ذات حجارة: وأرض جرولة. أرض ذات حصى كبار ورمل: واحلَزورة. العظيم اجلسم: البجال

ضرب من : وقَعول والقَعولة. امة قد أُولعت بهِجدول، وإن كانت الع: معروف؛ وال يقال: وجدول
  : قال الراجز. املشي إذا سفَى التراب بصدر قدمه

لَهلَى والفَنْجوقاربتُ أمشي القَع  

: وسهوق. اسم مشتق من اجلَهارة: وجهور. هروز الرجلُ وفَوز، إذا مات: وهروز، يقال. اسم: وجعون

. ضرب من النبت ضعيف يورق بندى الليل: وبروق. طويلة الساق: ني؛ وشجرة سهوقطويل الرجل

مبالغ : ولَهوق، رجل متلَهِوق. ضرب من املشي فيه سرعة: واهلَرولة". أشكَر من بروقة: "ومثل من أمثاهلم
وعصود . ر فيه، وليس بثَبتويقال إن التلَهوق كثرة الكالم والتقع. فيما أخذ فيه من عمل أو لُبس

ومنه الِعصواد، وهو مستدار القوم يف احلرب ويف . اختالط األصوات يف شر أو حرب: والعصودة
وحشور، . دهورت احلائط، إذا دفعته حىت يسقط؛ وتدهور الليلُ، إذا أدبر: ودهور، يقال. اخلصومة

اسم من أمساء األسد، كذا فُسر يف الترتيل، واهللا : وقَسور. فرس حشور، إذا كان منتفخ اجلنبني: يقال
. ورهوج فارسي معرب، وهو املشي السهل حنو اهلَملَجة. الصائد، وال أعرفه: القَسورة: وقال قوم. أعلم

  : قال الراجز. اسم: وبحون. اسم، وأحِسب أن منه اشتقاق قُعين: وقَعون

  حقوف البحوِنمن رمل تُرنَى ذي ال

    

عظيمة؛ ورمل : عظيم البطن؛ ودلو بحونة: ورجل بحون وبحونة. ذي الركام: موضع؛ ويروى: ترنى
وعزوق، ذكر . رجل جسيم: وصهود. اسم من الزعارة: وزعور. اسم: ولَعوط. بحون، وهو الكبري

زروح، وهي األكمة : ورزوح، ويقال. ي الفستق الفارغ عزوقاًحمل شجر فيه بشاعة، ورمبا مس: اخلليل
  : قال الشاعر. املنبسطة

  على رافع اآلل اإلكام الزراوح  ألِْحيها إذا ما تنصبت وتَرجافُ

ذا مت نبت زخور وزخوري وزخاري، إ: وزخور، يقال. مجع لَحي: تفْعال من الرجف؛ وألِْحيها: ترجاف
  : قال الشاعر. تزخور الرجلُ، إذا تكبر: فيه تكبر وتوعد؛ ومن ذلك: وكالم زخوري. وطال

  صفائح بصرى أخلصتْها الصياقُل  من زخْوريِة قوِلكم سيمنعنا

انية، ابن آوى؛ لغة مي: ولَعوض. صلب شديد، واجلمع عشاوز: وعشوز. وجعون، وهو الرأل؛ لغة ميانية
. سريع: موت ذَعوط وذاعط: وذَعوط. خفيف سريع: وقَعوس. طويل شديد: وسهود. وقيل ِعلْوض

w  .ضربه فترهوك وتسهوك، إذا تدحرج: والسهوكة والرهوكة واحد؛ يقال. موضع: وذَهوط
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  باب فَعلَى من األسماء والصفات

   واإلمالة في هذا الباب أحسن من التفخيم

  : قال الشاعر. سريعة: ناقة شمجى: اسم، وهو مأخوذ من الشمج، وهو اخلَلْط؛ يقال: شمجى

  بشَمجى المشي عجوِل الوثِْب

  حتى أتى ُأزِبيها باألدِب

ب هاهنا: اُألزيبب، واآلدب واألديب: النشاط؛ واألدجلَى. صاحب املأدبة: العمى. موضع: وعغَرود :

دغَر عليه، إذا محلة : دغَرى ال صفّى، أي ادغَروا وال تصطفّوا؛ يقال:  تقوهلا العرب عند احلربكلمة
  : قال طرفة. دعا فلن اجلَفَلَى، إذا دعا قومه عامةً: وجفَلَى، يقال. محلةً منكرة

 ترى اآلِدب فينا ينْتِقر ال  نحن في المشْتاة ندعو الجفَلَى

  : وقالت جنوب أخت عمرو ذي الكلب. ا خض قوماً دون قومودعا النقَرى، إذ

  يختص بالنَّقَرى المثِْرين داعيها  يصطلي بالفَرث جازرها وليلٍة

مر يعدو اهلَبصى، وهو عدو من عدو الذئب، واشتقاقه من : وهبصى، يقال. روضة معروفة: ودقَرى
  : قال الراجز. اهلَبص، وهو النشاط

  ر وأعطاني ِرشاء مِلصافَ

  كذَنَب الذئب يعدي الهبصى

. ضرب من العدو: ومرطَى. اسم: وهطَلَى. اسم، زعموا: وهصفى. اسم أيضاً: وخطَفَى. اسم: وهطَفَى

  : قال الراجز. مشي فيه سرعة: وبشكَى

الظليم النَّز خْدشَكَى وأو ب  

الكثرية احلركة ال تثبت يف : وهمشى ونملى. امرأة: وهمشى. ا اختلقهابتشك فالن كالمه، إذ: ويقال
  : قال الراجز. تسمع هلا رنة عند الرمي عنها: وقوس هتفَى. موضع واحد

  أنْحى ِشماالً همزى نَضوحا

  وهتَفَى معطيةً طَروحا

قال . موضع: وأجلَى. طرحاً بعيداًاليت تطرح السهم م: متيل باجلذب تعطيه ما يريد؛ وطَروح: معطية
  : الراجز

w  حلّت سليمى جانب الجريِب
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  بأجلَى محلّةَ الغريِب

وهبشى، . ضربه ضرباً ولَقَى، أي متتابعاً: وولَقَى، يقال. موضع: وصورى. موضع، زعموا: ومدرى
  : وأنشد. حييد عن ظلّه لنشاطه: وحيدى، محار حيدى. اجلمع: واهلَبش

  على حيدى جازٍئ بالرماِل

. مساء غَمطَى، إذا غَمطَت بالسحاب يومني أو ثالثة، أي دام سحاا: وغَمطَى، يقال. اسم: وخطَفَى

  : قال زهري. موضع: وقَلَهى. كثري النكاح: وقَفَطَى. موضع: وقَملَى. سريعة: وناقة وكَرى. وغَبطَى مثله

  الى أكناف دومةَ فالحجوِن  لدار منّاقَلَهى تكون ا الى

  : وأنشد لزهري. موضع: وضفَوى

ِر  بمندفَع النَّحائت من قَفْرداِل والسى أوالِت الضفَوض  

وكل ما جاءك على هذا الوزن الحقاً بالرباعي بألف . وهذا كثري، وإمنا جئنا جبمهوره: قال أبو بكر
  .التأنيث فهو مؤنث

  على فُعلَى، وهو قليلباب ما جاء 

  : قال جرير. موضع: شعبى

 ألؤماً ال أبا لك واغترابا  أعبداً حلَّ في شُعبى غريباً

  : قال الشاعر. اسم من أمساء الداهية: وأُربى

  هي اُألربى جاءت بأم حبوكَرا  فلما غَسى ليلي وأيقنتُ أنها

    

  :  الراجزقال. موضع: وأُدمى. أظلم: غَسى

  لو أن ما باُألدمى والداِم

  عندي ومن بالعِقد الركاِم

  لم أخشَ ِخيطاناً من النَّعاِم

مجع ِخيط وخيط، وهو كالسرب : املتراكم؛ واِخليطان: الرمل املتداخل بعضه يف بعض؛ والركام: العِقد
  .من القَطا

w  باب ما جاء على فَعلَى من األسماء والصفات
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ىمحى. كلمة تقال يف الرمي عند اإلصابة: رحرلْقَى. كلمة تقال عند اخلطأ يف الرمي: وبى حقْروع :

وامرأة . كلمتان يدعى ما على اإلنسان، وقد تكلّم ما النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم يف بعض مغازيه
  : سقال املسيب بن علَ. موضع: وعروى. قليلة التستر: جهوى

  وعروى الذي هدم الثعلب  ليس لها ناصر ضبينةُ

  : ومثله. هدمه الثعلب: يقال للشيء إذا استذلّ

ن بالت عليه الثّعالبلقد ذّل م  

. عيب تعاب به املرأة بالسعة: ورهوى. موضع أيضاً: ورهبى. قبيلة ناقلة، وال أدري ممن هي: وضبينة

صفات يف هذا الوزن فهو مقصور ملحق كالرباعي حنو سكرى وعربى وثَكلى، وكل ما جاءك من ال
  .وهذا كثري

  باب ما جاء على فُعلَى من األسماء والصفات

  .والصفات كثرية، حنو حبلَى وصغرى وكُبرى. اسم: وبشرى. اسم بنت: وقُطْرى. اسم: سعدى

  باب ما جاء على ِفعلَى من األسماء والصفات

والصفات فيه قليلة، فأما ِكسرى فاسم مذكّر . نبت: وِحفْرى. نبت: وِدفْلَى. جنم يف السماء: عرىِش
  .فأما السعلى فقد قالوا ِسعالء وِسعالة وقد قالوا ِسعلَى. معرب؛ وقد قالوا كَسرى بالفتح أيضاً

  أبواباً ليؤخذ من قرب باب جمهرة ما جاء على فَعلَل مما يلحق بالرباعي فرأينا أن نجعله 

  ما جاء منه في صفات الطويل 

  .عرطَل، سنطَل، سرطَم، خلْجم، شرمح، صلْهب، سلْهب، شرجع، شجعم، وهو طول فيه ِغلَظ

  ما جاء في الشدة والصالبة والِقصر وغير ذلك 

  : قال الراجز. ه فزع واشتقاق كَردٍم من الكَردمة، وهو عدو في-عرهم، كَردم 

 رآهم كَردم تَكَردما لما

  كَردمةَ العيِر أحس الضيغَما
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وصلْخد، جحنب، جحمش، جلْمد، جلْعد، علْكَد، قَعنب، جرهد، جحشر، كَعنب، جلْهد، عكْرد، 
  .عرزم

  ما جاء في الِقصر 

س، جمع، كَهتر، كَرتبلحبنل، حدعر، جبع.  

  ما جاء في السرعة 

والعذهلة مثل العبهلة، وليس عذْهل . عفْزر، عفْرس، لَهمج، عندل، قَعطَل، لَعمط، هلْسم، هلْمس، عزهل
  .عذهلت الرجلَ وعبهلته، إذا تركته وسومه يفعل ما شاء: هاهنا موضعه إمنا هو من قوهلم

  المضاء والِجد ما جاء في 

  .لَهذَم، لَعمق

  ما جاء في النهم 

  .هلسم ما على املائدة، إذا ما أكله أمجع: لَعمظ، لَهسم، هلْمس؛ يقال

  ما جاء في السعة والسهولة 

  .لَهمج، لَهجم، دهمج، دهثَم، زغْلَم، سغبل، دغنج

  باب ما جاء على فُعلُل في الِغلَظ من الصفات

لْكُمجل، ععكُز، قُمرع، عل: وقال أيضاً. رشعل، ومجعه قماعيل: قُمعر يف الرأس : قدح ضخم؛ وقُمجالع
وقد تقدم قولنا إنا ذكرنا يف هذا الكتاب املستعملَ من كالم العرب الشائع على : قال أبو بكر. خاصة

ألسنتهم وأرجأنا الوحشي.  

  ما جاء على ِفعِلل من الصفات 

ِحنِبج، . اسم أيب قبيلة من مهرة بن حيدان: وِقرِضم. فالن يقرِضم كلَّ شيء، أي يأخذه: رِضم، يقالِق
وِهرِمل . صفتان لسعة األشداق: وِهدِلق وِهرِشن. ِهقِْلس، ِطفِْرس، ِعنِفص، ِكرِدح، ِحصِلب، وِدقِْعم

w  .صفتان للصالبة والشدة: وِجرِضم وِصلِْدم. صفتان للناقة اهلَِرمة: وِخرِمل
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  ما جاء على ِفعلَل وهو قليل 

وِقلْفَع وقالوا . وِضفْدع، وقالوا ِضفِْدع. معرب وقد تكلّمت به العرب قدمياً إذ مل يعرفوا غريه: ِدرهم
. بلوِقرطَع وِقردع، وهو قمل كبار يكون يف اإل. ِقلِْفع، وهو الطني اليابس املتفلِّق يف الغدران وغريها

  .وِهجرع، وهو الطويل املضطرب اخلَلْق. وِهبلَع، وهو النِهم

  ومما يلحق بهذا البناء 

    

. ِخروع، يف وزن ِفعول، وهو كل نبت رخص لين، اشتقاقه من اخلَراعة وهو اللِّني، وقد مسوا خِرعاً

بروع فاسم امرأة، وأصحاب احلديث فأما . وِعتود، وهو اسم دويبة؛ ويسمى الرجل الصلب ِعتوداً
وقد ذكره النحويون يف . وأما فَعِلل فلم جيئ إال نرِجس، وهو فارسي معرب. ِبروع، وهو خطأ: يقولون

فإن جاءك بناء على فَعِلل يف شعر قدمي فاردده فإنه مصنوع، وإن بىن . األبنية وليس له نظري يف الكالم
  .ه يف شعر أو كالم فالرد أوىل بهمولَّد هذا البناء واستعمل

  .انقضت أبواب الرباعي سامله منها ومعتلّه وأبنيته، واحلمد هللا وحده
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  أبواب الخماسي

  وما لحق بها بحرف من حروف الزوائد 

  باب 

  : قال الراجز. الطويل: والشمردل. اخلفيف السريع من كل شيء: واهلَمرجل. اخلبزة الغليظة: الفَرزدقة

  قد قَرنوني بامرٍئ ِشناِق

  شَمردٍل يابِس عظِم الساِق

  : قال الراجز. اجلريء املاضي على الليل: والدلَهمس

  صبح حجراً من ِمنًى ألربِع

  دلَهمس الليِل برود المضجِع

  : قال الراجز. اجلايف اخلَلق الغليظُه: عواجلَلَنفَ. برود املَضجع، أي مضجعه أبداً بارد ألنه ال ينام عليه: قوله

هعبأين الشِّظاظاِن وأين الِمر  

هلَنْفَعقُ الناقِة الجسوأين و  

. الصلب الشديد: والعلَنكَد. أين ِوقْرها الذي يحمل عليها: وزن مخس مائة رطل؛ أراد: الوسق

  .احلسن الغذاء: واخلَبرنج. الطويل: والعرندل

  ويلحق بهذا الباب ما جاء على فَعلَّل 

  : قال الشاعر. سريع السري: وبعري هملّع. شديد اخلَلْق شرس اخلُلُق: بعري عدبس

 والماِطلي الهملّع أراحيبها  سمام نَجت منها المهارى وغُودرت

ذئب هملّعاً؛ واملاِطلي منسوب اىل ضرب من الطري، شبه اإلبل ا؛ ورمبا سمي ال: سمام، الواحدة سمامة
. بل هو الذي مياطل ويطاول يف السري وال يعطي كلّ ما عنده: ماِطل، وهو فحل معروف، وقال قوم

  : وقال مالك بن حرمي اهلَمداينّ. مشي هملَّع، إذا كان سريعاً، يجعل صفة للمشي: ورمبا قيل

  اعرورِت البيداُ مشْياً هملّعاإذا   قُويِرح سبٍع أو ثماٍن ترى لها
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. صلب شديد: وعجنس. حنوه: وعضمز. البخيل الضيق، ويقال للسيئ اخلُلق أيضاً: واحلَقَلّد. يصف فرساً

  : وأنشد

  كم قد حسرنا بازالً عجنّسا

القصري : بلّقوكذلك العسلّق واهلَ. من أمساء الذئب: وكذلك عمرد وعملّس. طويل: وعطَرد وعطَود
قعد اهلَبنقَعة، ويقال اهلَبنقة، إذا : ويقال. مثله: وهبنقَع وهبنق. قصري زري: وحبلّق. الزري اخلَلق، زعموا

  .قعد مسترخياً ملصقاً أوصاله باألرض

  ويلحق بهذا الباب 

. شرنبث: أيضاً إذا تراكبويقال للسحاب . غليظ الكفّني والقدمني، ورمبا وصف األسد بذلك: شرنبث

  : قال الراجز

  في مكفِهر الطِّريِم الشَّرنْبِث

قال . ِجلْف جاٍف: وعفَنجج. الكبري: شهم ماٍض، ويوصف ما األسد، والعشرم: وعشرم وعشرب
  : الراجز

  ِجلْفاً إذا سار بنا عفَنْججا

جلفت الشيَء، إذا قشرت ما عليه، والِقشر ِجلْف، أي أن هذا : اشتقاق اِجللْف من قوهلم: قال أبو بكر
فضاء : وسلَنطَح. ورمبا سمي اجليش إذا كثر أهله هطَلّعاً. بوش كثري: وهطَلّع. ِقشر، أي ِجلْد ال شيء فيه

  : قال الراجز. حنوه: وخفَنجل. ثقيل وخم: وجلَندح. واسع

  رهخَفَنْجٌل يغِْزُل بالدرا

مسج : وقَفَندر. القبيح الفَحج، الالم زائدة: اخلَفَنجل: وقالوا. اِملغزل الذي يغزل به الرعاء الصوف: الدرارة
  : قال الراجز. قبيح املنظر

  وما ألوم الِبيض أالّ تَسخَرا

 رأين الشَّمطَ القَقَنْدرا وقد

  : قال الراجز. ٍة سمهدرويقال إن كل أرٍض مِضلّ. بعيد: وسمهدر

 سلْمى بلد سمهدر ودون

  جدب المندى عن هوانا أزور
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الغليظ : والغضنفَر. أن تسقى اإلبل مث تترك ترعى ساعةً مث ترد اىل املاء، فذلك املكان هو املندى: املندى
. غليظ الشفة: وجحنفَل. مضطرب اخلَلْق: عوشنعن. ظلوم جائر: وغَطَمش. اخلَلْق، ويوصف به األسد

: وفَلَنقَس. ال يهتدي لوجهة أمره: وسبهلَل. سيئ اخلُلُق: وعقَنقَس. قصري: وحبركَل. قصري: وحزنبل

  : قال الراجز. هجني مردد يف اهلُجناء

والفَلَنْقَس والهجين العبد  

سهم تَلَمثالثةٌ فأي  

ضرب : وزبرجد. سيئ اخلُلُق: وزبعبق. حنوه، زعموا: وقَلَهمس. قصري جمتمع اخلَلْق: وقَلَهزم. أي تلتمس
  : قال الشاعر: زاخر: وحبر قلمس. سيد عظيم: وقَلَمس. من اجلوهر، عريب معروف

 أرضنا أنتَ الهمام القَلَمس وفي  تثعلبتض إذ زرتَ ابن حرٍب ورهطَه

  : قال الشاعر. سري سريع: وعشنزر. اسم من أمساء العنكبوت: خزرنق:  وقالواوخدرنق،

  فهاتي لنا سيراً أحذَّ عشَنْزرا

  : أنشدنا أبو حامت عن األصمعي. وطَلَنفَح، وهو املعيي الذي ال حراك به. اجلاد املاضي: األحذّ

شيٍء ونُصبح طَ  بالغَداة أتَر شيلَنْفَِحيناونُمسي بالع  

: وغَملّج. طويل، وكذلك عشنق وعشنط وعنطْنط: وشمقْمق. رحب واسع: وعذَمهر. يصف أُسراء

  : قال الراجز. طويل العنق، املسترخي من الِكبر

تْ ِعلْباؤهلّج قد شَِنجغَم  

ثقيل : ل وحفَنشل وغَفَنشل، ثالث لغاتوخفَنش. كثيب متداخل الرمل: وعقَنقَل. فَدم ثقيل: وبلَندح
. هامة قَلَهبسة: ويقال للهامة املدورة. قَهبلس: اسم حشفة ذكر اإلنسان؛ ويقال أيضاً: وقَلَهبس. وخم

كثري : خفيف سريع؛ وحبر قَلَهذَم: وقَلَهذَم. موضع: وعصنصر. مثله: وهبركَع. قصري متداخل: وحبرقَص
: ويسمى الغصن اللّدن. شباب سرعرع، أي رؤد ناعم: وسرعرع، يقال. ظلوم غَشوم:  وغَشمشم.املاء

: وهقَبقَب. أمحق: وعفَلّط. طويل: سلَنطَع. خفيف سريع، يوصف به الذئب: ومسعمع. السرعرع أيضاً

. حسن الغذاء: وعملّج. مثله: تروزبن. سيئ اخلُلق: وخزنزر. خفيف سريع: وعدرج. صلب شديد

. مثله: وهزنبر. سيئ اخلُلق: وعفَرجل. رجل خفَلّج وحفَلّج، إذا كان أفْحج: وخفَلّج، باخلاء واحلاء، يقال

قال . اخلفيف السريع: والعنشنش. صلب شديد، وكذلك صمحمح: وجلَندح. مثله، زعموا: وزمعلَق
w  : الراجز
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 تعدو به عنَشْنَشَه نَشٌعنَشْ

ع فوق منكبيه خَشخشَهللدر  

: وعصبصب. شديد صلب: ومجل صمكْمك. شديدة الطّحن: ورحى دمكْمك. خبيل ضيق: وحقَلّد

اسم جاء به : وخذَعرب. قصري متداخل اخلَلق: وقَصنصع. يقوم عصبصب يف الشر خاصة: شديد؛ يقال
وجنعدل، وقالوا جنعِدل، وهو الصلب الشديد، بكسر . اسم: وسمطْمط. وال أدري ما صحتهأبو مالك، 

  : وأنشد خياط امرأة. الدال وضم اجليم، وإن شئت بفتحهما مجيعاً

لَهدنَعفاً جمثُل األتاِن نَص  

هو الكَبش له أربعة : ليلكَبش عظيم، وقال اخل: وشقَحطَب، قال قوم من أهل اللغة. طويل: وعطَلّس
  : قال الراجز. صخم ال غَناء عنده: وضفَندد. قرون

 على ما في من تخددي إني

 في عظِم ساقي ويدي وِدقٍّة

  أروي على ذي العكَِن الضفَنْدِد

. كْمان، أي الِعدالنحبل يشد به الِع: أروي أي أشد عليه بالرواء إذا أعيا يف السفر؛ والرواء: يريد بقوله

  : وأنشد. أرض بعيدة مثل سمهدر، إال أن السمهدر القاصد املمتد: وسمهدد

 استقلّوا عن مناٍخ شَمروا إذا

  وإن بدت أعالم أرٍض كبروا

 سلمى بلد سمهدر ودون

  : ا الرجزوأنشد قوم هذ: قال أبو بكر. الصلب الشديد: السمهدد: وقال قوم

 استقلّوا عن مناٍخ شمروا إذا

  وإن بدتْ أعالم أرٍض كبروا

 سلمى بلد سمهدر ودون

وبلد ربآله مؤز 

    

ما يل من هذا األمر علَندد، أي ما يل : وعلَندد، يقال. وبلٍد: وهناك بلد، ومل يرد معىن رب فيقول: أراد
دد: يقال: اللغةوقال قوم من أهل . منه بد، أي ما يل ملجأ غريه، وحنوه معلنددلَنما يل إال فالن ع . w
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وشعر علَنكَس ومعلنِكس، وهو األسود الكثري النبات، وكذلك . وعلَندس وعرندس، وهو الصلب الشديد
الليلُ واعلنكس كَس، واشتقاقه من اعرنكسنرقال الراجز. الع :  

   الليُل غَساوأعِسفُ الليَل إذا

  واعرنكستْ أهوالُه واعرنكسا

: وخزعبل وخزعِبل. واعلنكست أهوالُه واعلنكسا: أي تراكب بعضها على بعض؛ ويروى بالالم

وهزنبز، وهو السيئ . صفة من صفات األسد: وخبعثَن وخبعِثن. األحاديث املسطرفة اليت يضحك منها
بنزران أيضاً، وأنشداخلُلق، ويقال ه :  

  أن لو مِنيِت بهزنْبزاِن

  : قال الشاعر. وحبربر، وهو الشيء القليل. وستراه يف باب فعنلَالن إن شاء اهللا

  أماني ال تُجدي عليه حبربرا

  : اجزقال الر: وهبركَع، وهو القصري. ما عند فالن حبربر وال تبربر وال تورور: ويقال

  لما رأته مؤدناً هبركَعا

  قالت أريد الناشَئ السرعرعا

. جاٍف أيضاً: وجرنفَش. جاٍف، زعموا، وليس بثَبت: وعفَنجش. قصري: وهلَنقَص. الناقص اخلَلق: املؤدن

ب أن الكَبر وأحس: قال أبو بكر. وشفَلّح، وهو مثر الكَبر. اسم: وجرندق. صلب شديد: وعرندد
  : قال الشاعر. والشفَلّح رمبا سمي به فَرج املرأة متثيالً. معرب، وامسه بالعربية األصف

  فشُقَّ هني واستُلَّ قَيد ِحماريا  بعثوني في الشَّفَلّح جانباً لقد

قفَلّحة أيضاً تشبيهاً بذلك: ويقال للشفة العليا املنقلبة يف وسطها شبيه بالشقَحو. شلَنئ اخلُلق، : زسي
ضرب من الشجر، وقالوا : والكَنهبل. ضخم غليظ: وكَنهدل. اسم من أمساء الفَرج: وخشنفَل. زعموا

. دابة، زعموا، وال أحِسبها عربية صحيحة: وسمندر. موضع: وشعبعب. طويل: وسلَنطَع. الكَنهبل

  .خفيف سريع أيضاً: وعدرج. هو الظليم اخلفيفوهزلّج، و. سريع: وظليم هدجدج

  باب ما جاء على فَعيلَل

وقد تقدم : قال أبو بكر. بل هو بالسريانية: اسم، وقد مست العرب اهلَميسع بن ِحمري؛ وقال قوم: هميسع
سيد : سميدعو. قولنا يف كتاب االشتقاق إن هذه األمساء مشتقّة من أفعال قد أُميتت وقَدم الزمان ا

. صفة من صفات الظليم: وخفَيدد. خفيف سريع: وشميذَر. سميدع: وال تلتفت اىل قول العامة. كرمي w
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. قصري جمتمع: وهبينق. طويل: وخلَيجم. بئر كثرية املاء: وقَلَيذَم. طويل، ورمبا قالوا سباطر: وسبيطَر

: وكَميتر. أمحق: وهبينغ. طويل مسترٍخ: وعميثَل.  العبيثَران، وهو نبتاسم؛ وأحسبه اشتق من: وعبيثَر

اسم، وقال قوم سميفَع وسميِفع : وسميفَع. متنعم: وغَميذَر، بالذال والدال. قصري، زعموا، وكُماتر أيضاً
بن ناكُور األصغر املقتول بِصفّني وسميفَع . كأنه مصغر، فإن كان مصغراً فيجب أن تكون ألفاً مكسورة

  .مع معاوية

  باب ما جاء على فعولَل ويلحق به فَعول

وعصوصر أحسبه . مثله: وعكَوكَل. قصري: وحزوكَل. اسم من أمساء الداهية: وحبوكَر. اسم: جلَويق
. يكون فيه ِزق اخلمر وحنوهوعاء : وسرومط. موضع: وسلَوطَح. موضعاً، وقد جاء يف الشعر الفصيح

وغَطَومط، حبر غَطَومط وغُطاِمط سواء، وهو الكثري . قصري جمتمع: وحدولَق. صلب شديد: وعذَوفَر
  .صلب شديد: وصلَودح. لعبة يلعب ا الصبيان: وقَلَوبع. صلب شديد: وصلَودد. املاء

  باب ما جاء على فَعول من الخماسي

ذَوقال الشاعر. سيئ اخلُلق: ررجل ع :  

  حلْو حالُل الماِء غير عذَوِر

  : قال الراجز. الصلب الشديد: واملكان العكَوك أيضاً. قصري: وعكَوك

  إذا افترشن مبركاً عكَوكا

. اسم: خوجلَو. ضعيف: وهزور. غالم قد أيفع: حزور. طويل: وعطَود. شِرس صعب: وبعري قَنور

أرض : والسموأل، باهلمز. سمول، وال أحِسبه عربياً حمضاً: اسم؛ واملكان الصلب الشديد: وسمول
    : وقد رووا بيت امرئ القيس. سهلة

 الغبار بالكديد السموأِل أثَرن  ِمسح إذا ما السابحاتُ على الونَى

  : قال الشاعر. عظيم الرأس: وكَروس

 نَبٍأ للمؤمنين وجيِع على   لقد جاء الكَروس كاظماًلَعمري

الشعر لعبد اهللا بن الزبري األسدي حني جيء خبرب وقعة احلَرة اىل الكوفة، وكان الذي جاء باخلرب رجل من 
  : قال الراجز. الدروع: والسنور. طيئ

  كأنهم لما بدوا من عرعِر
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  مستلئمين البسي السنَوِر

  نَشْء غَماٍم صيٍف كَنَهوِر

  : قال النابغة. ليس القوم السنور، إذا لبسوا الدروع: وال يقال للواحد سنور، إمنا يقال

  ؟ كأنّهمتحت السنَور ِجنّةُ البقّاِر

  .موضع: البقّار

  باب ما جاء على ِفعِليل

ويف حديث عمر بن اخلطاب . عترسة، وهو العنفغاشم؛ وكذلك الِعتريس مأخوذ من ال: رجل ِعتريف
أبعترسة، فصحفه أصحاب احلديث : رضي اهللا عنه يف القوم الذين جاءوا باألسري فعنفوا به فقال عمر

ضرب من النبت ال أقف : وِصمليل. شيطان: وِعفريت. أبغري بينة؛ فمىت احتاج األسري اىل بينة: فقالوا
ويقال للرجل الضئيل اجلسم الضيق اخلُلق ِصمليل أيضاً؛ . ال من رجل من جرم قدمياًعلى حده ومل أمسعه إ

. احلبة اليت تكون يف باطن النواة تنبت منها النخلة: والِقطمري. ورجل ِرهجيج، أي ضعيف. عريب صحيح

 املتعلّقة بِقمع البسرة أو بل الِقطمري الذي خيرج مع الثُّفروق إذا نزعته من الرطَبة، وهي اهلُنيئة: وقال قوم
. حجر طويل طوله ذراع أو أكثر: وِبرطيل. ِقطمري: ويقال للنقطة يف ظهر النواة. الرطَبة تتصل بالنواة

  : قال الراجز. وِطمليل، وقالوا طُملول أيضاً، وهو الفقري العاري من ثيابه

رلوٌل عليه ِطمطُم أطْلَس  

. عظيم اجلوف: ومجل ِلهميم.  ورجل ِلهميم ولُهموم، إذا كان جواداًجواد؛: وفرس ِلهميم ولُهموم

هو الذي خيِبط بيديه ويزِبن : وقال األصمعي. بعري ِصهميم، إذا كان عِسراً ال ينقاد: وِصهميم، يقال
  : قال الراجز. برجليه

  قوماً ترى واحدهم ِصهميما

  ال يرحم الناس وال مرحوما

قال الشاعر. ذمرة، وهو التخليط يف الكالم وغريهوِغذمري مأخوذ من الغ :  

حديص وحاٍد ذو غذامير  

  : وقال اآلخر

  ومغذِمر لحقوقها هضامها
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عصري عنب يطبخ بأفواه، : وِقنديد. سيد كرمي، ورمبا قالوا ِصميت للكرمي وِصنتيت أيضاً: ورجل ِصنديد
  : قال الشاعر. لقطعة من التمرا: وِكرديد، والِكرديد. وليس باخلمر بعينها

يفكماِت الكراديِد واآلكالتُ  القاعداتُ فال ينفعن ضِقيب 

  : قال الشاعر. صخرة تنقلع من رأس جبل فتسقط: وِفندير

ٍب فناديرضكأنها من ذُرى ه  

 باليمامة أو جبل: واِخلرتير أيضاً. معروف: واِخلرتير. اسم أيب قبيلة، منهم بفارس قطعة كبرية: وِشهميل
  : قال األعشى. قريب منها

قَتُه فالسفحرُل  أسفُل ِخنزيٍر فببفالح وبمنه الر حتى تدافع  

  : قال الشاعر. داهية: وِقرطيط. معروف: وِقنديل. جبل معروف: وِحربير

  وجاءت بِقرطيط من األمر زينب  سألناهم أن يرفُدونا فأجبلوا

أجبلَ احلافر، إذا بلغ موضعاً ال ميكنه فيه احلفر؛ وأجبلَ : يقال. ذا البيت مصنوعاًأظن ه: قال أبو بكر
: ضرب من النبت، وقالوا: وتنبيت. الشاعر، إذا تعذّر عليه قول الشعر، وأراد هاهنا أم مل يعطوهم شيئاً

  : قال الراجز. بل النبت كلّه تنبيت

  صحراء لم ينبت بها تَنبيتُ

  : قال رؤبة. شديد صلب، وأحسبه معرباً: وِسختيت. قصري: وِقنفري. ئ اخلُلقسي: وِشنظري

  هل ينِْجينّي حِلفٌ ِسختيتُ

  : وِكربيت، غلط فيه رؤبة فجعله الذهب فقال

  أو فضةٌ أو ذهب كبريتُ

    

. عربياً صحيحاًبل الكربيت الياقوت األمحر، والكربيت هو الذي تتقد فيه النار، وال أحسبه : وقال قوم

. صمغ شجر معروف: واِحللتيت. نبت: وِحلبيب. احلية: والِعربد. شديد العربدة: وِعربيد. اسم: وِعبديد

: اسم؛ وِقسميل: وِقسميل. اسم عريب واشتقاقه من العملقة، وهو املاء املختلط الطني يف احلوض: وِعمليق

وِفرطيس . أسود: وِغربيب. من األزد، أبو القساملفأما ِقسميل بن معاوية فبطن . أبو بطن من العرب
وِحربيش، وهو اخلشن . ِفنطيس: ويقال للرجل العريض األنف أيضاً. وِفنطيس واحد، وهو أنف اِخلرتير
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؛ أفعى ِحربيش، إذا كانت خشنة املسقان، : وِجرجري. املسهى األيضرب من البقل، وهو الذي يسم
  : قال الراجز. ناقة غزيرة: وِبرعيس. ريويسميه أهل اليمن القَصقَِص

  أنتَ وهبتَ الهجمةَ الجراِجرا

  كُوماً براعيس معاً خَناجرا

قال أوس بن . اخلادم أو الفَيج: والسفسري. وِبرغيل، واجلمع براغيل، وهي مياه تقرب من ِسيف البحر
  : حجر

 مي ِسفسيرالفَصافص بالنُّ من  وقارفتْ وهي لم تَجإعب وباع لها

فلوس : القَت؛ والنمي، ويقال النمي، بالضم والكسر: يصف ناقة؛ باع هلا، أي اشترى هلا؛ والفَصافص
محة البيض، وال أدري ما صحته، إال : وقالوا ِغرقيل. كانت تتخذ باحلرية يف أيام ملك بين نصر بن املنذر

. أمحق: وِعفليط.  مثل اِهلدلق سواء، وهو البعري الواسع األشداقواِهلدليق. أنه قد جاء يف الشعر الفصيح

هو اآلجر بالرومية، وقد تكلّمت به العرب؛ يقال آجر وآجور، : وِقرميد، قالوا. عظيم اللَّقْم: وِسرطيط
  : قال ابن أمحر. ذَكَر الوعول، وليس من هذا الباب: الِقرميد والقُرمود: وقالوا. وهو فارسي معرب

  ينفي القراميد عنها األعصم الوقُُل  أم غُفٍْر على دعجاء ذي علٍَق ما

الذي يتوقّل يف اجلبل، أي يصعد فيه، وال يقال فَعلٌ : الوِعل الذي يف إحدى يديه بياض؛ والوقُل: األعصم
سدوقّل؛ ورجل نقُلٌ، إذا داوم على التس يف األ: إال ملا داوم الفعل؛ ويتند ،كُرمور وينظر فيها؛ ورجل ب

إذا كان كثري البكور يف حوائجه؛ وال يكون إال يف هذه األفعال الثالثة، وال يستحق هذا االسم إال من 
اسم : وِحلبيس، ويقال حالِبس. نبت ِخرفيج، إذا كان ناعماً غضاً: وِخرفيج، يقال. واظب على الشيء

ال أعرف له واحداً، وكان : يس، وأنكر ذلك األصمعي وقالواحد اخلالب: وِخلبيس. من أمساء األسد
األمر الذي ال نظام : اخلالبيس له واحد من لفظه، واخلالبيس: وقال قوم. ينكر مجع الشماطيط والعبابيد

  : قال املتلمس. له

 رأوا أنه ِدين خَالبيس لما  إن الِعالفَ ومن باللّوذ من حضٍن

: واِخلنسري. لئيم زري: وِخنسري.  ويروي هؤالء أن سامة بن لُؤي تزوج فيهمقوم من قُضاعة؛: الِعالف

  : قال الشاعر. الداهية

  يسع الخفير بناقة القَسِر  طَرقَ الخناسرةُ اللئام فلم

وِغمليس، وهو الَمري، وهو صغار . موضع: وِسحتيت. معروف، وقد تكلّمت به العرب قدمياً: وِبطريق
wوِبرغيل، واجلمع براغيل، وهي مياه تقرب من . ضرب من النبت: وِقنبري. ي ينبت حتت كبارهالبقل الذ
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وِبرزين فارسي معرب، وهو إناء من قشر . ثَقْب الدبر، وليس من هذا الباب: وِقنفري والقُنفورة. السيف
  .الطَّلع يشرب فيه، وقد تكلمت به العرب

  باب ما جاء على ِفعيل

: وِحديث. وِخبيث من اخلبث. فاسق: وِفسيق. مدمن على اخلمر: وِخمري. دائم السكْر: ريرجل ِسكّ

  : قال الشاعر. مشمر يف أموره: وِشمري. كثري السكوت: وِسكّيت. وِعبيث من العبث. حسن احلديث

يرفإنّك ماضي األمر ِشم رتفريقٌ وتغيير ال  شَم نّكفِْزعي 

. يتعرض للناس ويسابهم: وِعريض. غادر: وِغدير. صاحب سمر: وِسمري. تدي ِجلهةال يه: وِعميت

  : قال الشاعر. اسم من أمساء الذئب؛ لغة ميانية: وِقلّيب. موضع: وِحلّيت

 تجِلب الشر البعيد الجوالب وقد  ُأتيح لها الِقلّيب من بطن قَرقَرى

    

موضعه الذي يعتاده، وِعريسته : وِعريس األسد. ِعشيق: للمعشوق أيضاًعاشق، ورمبا قالوا : وِعشيق
كالّ : "ويف كتاب اهللا جل وعز. ِفعيل من السجن: وِسجني، قالوا. طعام يحذي اللسان: وِحريف. أيضاً

: والسجيل. ِفعيل من السجل: وِسجيل. ، فسروا أنه ِفعيل من السجن"إن كتاب الفُجار لقي ِسجني

  : قال ابن مقبل. الصلب الشديد، وأبدلوا الالم نوناً

 تَواصى به األبطاُل ِسجينا ضرباً  ورجلَةً يضربون الهام عن عرٍض

: وِشنظري. سيئ اخلُلق: وِشنري. حليم: وِزميت. معروف: وِصديق. حسن الصوت أو شديده: وطائر ِغريد

ضرب من الكَمأة صغار أسود : وِبرنيق. بطني من العرب:  وزنه ِشنظريوحنوه يف. سيئ اخللق أيضاً
: وِضلّيل. كثري اهلَزل: وِهزيل. كثري الشر: وِشرير. بطني من العرب من بين متيم: وبنو ِبرنيق. رديء

. غادر: ريورجل ِخت. هائج: وبعري ِغلّيم. وِشغري مثل ِشنظري، زعموا، وليس بثَبت. فاجر: وِفجري. ضالّ

ما زال : وِهجري، يقال. بخيل: وِعقّيص. ومحار ِشخري، والشخري شبيه بالنخري. حاذق بالصراع: وِصريع
حجر يسد به وجار : والِكلّيت. العصفُر يف لغة بين حنيفة: واِخلريع. ذاك ِهجريه وِهِجرياه، أي دأبه

نه ليس ملولَّد أن يبين ِفعيالً إال ما تكلّمت به العرب، ولو أُجيز اعلم أ: قال أبو بكر. الضبع، وخيفّف أيضاً
ذلك لقُلب أكثر الكالم، فال تقبلن ما جاء على فِْهيل مما مل تسمعه من الثقات إال أن جييء به شعر 

  .فصيح

w  باب ما جاء على إفعيل
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  : قال الشاعر. إزميل، وهي الشفرة اليت تكون للحذّاء

نعوا الشيخَ همبعدمام نافيراجِم   المةَ اإلزميل فوق البمرأى ح  

: وإخريط وإسليح. تلتبس عليه أموره: ورجل إلبيس. وأرض إمليس، أي صحراء واسعة. يعين أبا لَهب

قال . اإلسليح رغوةٌ وصريح، وسنام إطريح: ما مرعى أبيك؟ فقالت: وقيل ألعرابية. ضربان من النبت
وعاء مثر املضرخ شبيه بقشر الباِقلّى الرطْب تشبه به : وإعليط. تجِفله الريح: تحذلقونوزاد امل: أبو بكر

قال الراجز يصف . وقالوا العصفر، لغة لبين حنيفة. ِصبغ أمحر: وإحريض. الطَّلْع: واإلغريض. آذان اخليل
  : برقاً وسحاباً

  ملتهب كلَهِب اإلحريِض

  يزجى خراطيم غَماٍم ِبيِض

  : قال الراجز. ماٍض كثري املاء والرونق: وسيف إصليت

  كأنني سيفٌ بها إصليتُ

فأما هذا اإلبريق املعروف ففارسي . براقة اجلسم: وجارية إبريق. كثري املاء: وسيف إبريق. أي بالصحراء
 العميق بلغة وإفجيج، وهو الوادي الضيق. يجِفل من كل شيء: وظليم إجفيل. املفتاح: واإلقليد. معرب

  : قال الشاعر. أهل اليمن، وغريهم جيعل للوادي إفجيجاً؛ ورمبا سفمي الشق يف اجلبل إفجيجاً

  لحم ركام كلحِم اآلدِم الشَّبِب  بإفجيجين بينهما كدرتَين

: ِدمالثور الوحشي الذي قد استحكمت ِسنه؛ واآل: يصف حلم فَِخذَي الفرس وحماتي ساقيه؛ والشبب

وفرس . كلّ ما كُلّل به الرأس من ذهب أو غريه: وإكليل. خمرج البول واللنب: واإلحليل. الثور األبيض
  : قال الشاعر. هي الصفرة خاصةً: مشبع الصبغ، وقالوا: وثوب إضريج. جواد سريع: إخليج

يهمالوالئد بينهم تحي شاجِب  بيضوأكسيةُ اإلضريج فوق الم  

  : قال الشاعر. وت مأخوذ من الرز، وهو الصوتص: وإرزير

  من جلْبة الجوف جيار وإرزيز  بين لَحييه ولَبِته كأنّما

اجلَيار من : الصوت، وقال أيضاً: حركة األمعاء عند اجلوع؛ واجلَيار: من جلبة اجلوع؛ اجلُلْبة: ويروى
وإقليم ليس . موضع: وإمخيم. ليلة من ليايل املُحاق: إزميمو. اجلائر، وهو شبيه بالغثَيان جيده اإلنسان

وإبليس إن كان عربياً فاشتقاقه من . خالص، وال أحسبه عربياً حمضاً أيضاً: وذهب إبريز. بعريب حمض
وإجنيل إن كان عربياً . موضع: وإسبيل. أبلس يبلس، إذا يئس فكأنه أبلس من رمحة اهللا، أي يئس منها
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ل، وهو ظهور املاء على وجه األرض واتساعه فيها؛ يقالفاشتقاقه من الناستنجل الوادي، إذا ظهر : ج
  : قال الراجز. واإلبزمي، إبزمي السرج وحنوه، فارسي معرب قد تكلّمت به العرب. ماؤه

هشَمالِحزاِم ج قُّ إبزيمدي 

همقال فهو آٍز ِزيالص ضع  

    : روقال اآلخ. الصدر: اجلُشم

  لوال األبازيم وأن المنِْسجا

  ناهى عن الذِّئبة أن تَفَرجا

إمنا هو : ومل يذكر األصمعي يف األساطري شيئاً؛ وقال أبو عبيدة. واحد األساطري، واهللا أعلم: وإسطري
. نبت: وإخريج. موضع: وإزميم. نشيط: ومحار إزعيل. سطْر جمع أسطُر مث جمع أسطُر أساطري

وإزفري من . نبت إجليح، إذا أُكلت أعاليه، أي جِلحت: نبت، عن أيب مالك؛ يقال: جليح، زعمواوإ
  .موضع: وإسبيل. الزفري، وهو النفَس

  باب ما جاء على ُأفعول

  : قال الراجز. موضع بيضها، وكل موضع فحصته فهو أفحوص: أُفحوص القطاة

رقوصةَ بِن حأنتم بنو كاِبي  

  متُه كاألفحوصوكُلُّهم ها

  : وقال اآلخر

 كأفحوص القطاة المطرِق نَسيفاً  وقد تَِخذَت رجلي الى جنْب غَرِزها

  : قال امرؤ القيس. ابتداء جري الفرس: واُألهلوب

  وللزجر منه وقْع أهوج ِمنْعِب  فللسوط ُألهوب وللساق ِدرةٌ

أخذ يف أساليب من : الطريق؛ يقال: واُألسلوب. دو الفرسِمفْعل من النعب، وهو ضرب من ع: ِمنعب
  : قال الراجز. أنف فُالٍن يف أُسلوب، إذا كان متكبراً: ويقال. احلديث، أي من فنون منه

  أنوفُهم ِملْفضخِْر في ُأسلوِب

  وشَعر األستاه بالجبوِب
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غُصنان لَدنان ينبتان حتت : أُغلوجوأُملوج و. وجه األرض الغليظ خاصةً: أي من الفخر؛ واجلَبوب
. وأُخدود، وهو اخلد يف األرض؛ وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم. األغصان فال يزاالن غَضني ناعمني

  : قال الشاعر. الرجل السبط اخلَلق الطويل: واُألملود

الغُرانِق اُألملود باللّوذَعي  

  : قال الشاعر. ة تكون يف الرملوأُسروع، وقالوا يسروع، وهي دويب

  إذا انجدَل اُألسروع وانعدَل الفَحُل  لساريها بها متعرج فليس

  : قالت اهلُذلية. ودم أُثعوب وأُسكوب، إذا انسكب

  مثعنِجر من نَجيع الجوف ُأثعوب  الطاعن الطعنةَ النجالء يتْبعها

  : قال الشاعر. نع أُسكوفاً وإسكافاًوالعرب تسمي كل صا. واُألسكوف واإلسكاف واحد

  لم يبقَ إال منِْطقٌ وأطرافْ

  وريطتان وقميص هفْهافْ

  وشُعبتا ميٍس براها إسكافْ

  : قال اآلخر. وإمنا يربيها النجار

  مثَل ما يرقَع بالكَي الطَِّحْل  اُألسكوفُ فيها رقَعاً أثبتَ

وأُمعوز مجع، وهو القطيع من . لَدن ناعم: وشاب أُملود. وهو الغصن اللَّدنوأُملود، ويقال إمليد أيضاً، 
  : قال الشاعر، أنشدته غَيثَة أم اهليثم. واحد األظافري: وأُظفور. الظباء

 أخرى تليها ِقيس ُأسفوِر وبين  ما بين لُقمته األولى إذا انحدرتْ

  : قال امرؤ القيس. صله من صغار الشجر، واجلمع أنابيشوأُنبوش، وهو ما قلعته مع أ. وِقيد أظفوِر أيضاً

  بأرجائه القُصوى أنابيشُ عنْصِل  كأن السباع فيه غَرقَى عشيةً

  : قال رؤبة. وأُحبوش، وهو جيل احلَبش. ضرب من النبت شبيه بالبصل الصغار: العنصل

  بالرمل أنباطاً مع اُألحبوِش

خرج الولد من بطن أمه حشيشاً وأُحشوشاً، إذا خرج ميتاً يابساً وقد أتى عليه : يقال: وقال أبو عبيدة
واحد األنابيب، وهي : وأُنبوب. املوضع الذي يفأد اللحم فيه، أي يشتوى: وأُفؤود، وهو املَفْأَد. حول

: اب خاصةً؛ يقالاجلماعة من الناس الركّ: واُألركوب. عقود القناِة والقَصبِة، ما بني كل عقدتني أُنبوب

فأما اُألسبوع من . وطُفْت بالبيت أُسبوعاً، وقالوا سبوعاً. مر بنا أُركوب من الناس، واجلمع أراكيب
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دويبة تكون يف : وأُملوك. بطن من العرب، وكذلك أُملوك بطن أيضاً: وأُسلوم. األيام فأُفعول ال غري
وأُخصوم، وهو . وأُحدود من األرض مثل حدور سواء. رضالرمل تشبه العظاءة، وتسميها العامة لُعبة األ

وِصماخ اإلنسان وأُصموخه، زعموا، وهو ما . وأُحبول، وهي ِحبالة الصائد. عروة اجلُوالِق أو الِعدِل
  .ورمبا سمي منِبت الصدغ بعينه ِصماخاً. استرق من عظم مقدم الرأس

  باب ما جاء على ُأفعولة وإفعيلة

    

هذه : يقال. وإمنا أحلقناه باخلماسي وإن كان األصل غري ذلك ألنا مل نعتد اء التأنيث فيه: بو بكرقال أ
أُحدوثة حسنة للحديث احلسن، وأُعجوبة يتعجب منها، وأُضحوكة يضحك منها، وأُلعوبة يلعب ا، 

فالن أُدعية يتداعون ا، أي وأُدعية وأدعوة، ولبين . معروفة: واألرجوحة. ولفالن أُسجوعة يسجع ا
كلمة : شعار هلم، وأُهلية وأهلوة يتلهون ا، وأُحجية وأحجوة يتحاجون ا، وهي اُأللقية أيضاً، وأُعيية

أصل الفَِخذ الذي : واُألربية. وأروية، وهي األنثى من الوعول. يتعايون ا، وأُمنية وأثفية وأُهوية وأُغوية
وعقده بأُنشوطة . جاء فالن يف أُربية، إذا جاء يف مجاعة من قومه: ويقال.  نكب اإلنسانُيِرم إذا

مسألة : وأُطروحة. حلف على أُحلوفِة ِصدٍق: وأُحلوفة، يقال. وأُغلوطة، إذا سأله عن شيء يغالطه فيه
موضع : وأُدحية. عة من الناسوأُثبية وأُثعية، ومها اجلما. وأُمحوقة من احلُمق. يطرحها الرجلُ على الرجل

  .بيض النعام، وهو األدِحي أيضاً

  باب ما جاء على فُعلول فُألحق بالخماسي

وهذلول، وهو السريع . زلقوم، وهو احلُلقوم يف بعض اللغات: وإن كان القياس خمتلفاً فذكرنا منه الغريب
وحنجور، وهي . من األرض ينبت الشجروغُملول، وهو الغامض . ورمبا سمي الذئب هذلوالً. اخلفيف

اسم، وهو وعاء كالسفَيط الصغري، وقد جاء يف الشعر الفصيح، وقال : وحنجود. حنجرة اإلنسان وغريه
. جبل مستطيل: وعنتوت. حلمة غليظة يف أصل اللسان: وغُندوب. هو دويبة، وليس بثَبت: قوم

: وحنجوف. أغصان الشجر العلى: شغنوب، واجلمع شغانيبو. قطعة عالية من اجلبل أيضاً: وشنخوب

أصله، : وجذمور الشيء. قصري متداخل اخلَلق، ورمبا وصفت به العجوز: وعنجوف. دويبة، زعموا
. ضربان من مثر الِعضاه: وقُرموط وقُرمود. وطُغموس، وهو املارد الذي قد أعيا خبثاً. واجلمع جذامري

اسم : وعمروس. كذاب: وطُرموس. وطُرموس، وهو خبز املَلّة. كذّاب: مروسرجل طُ: وطُمروس، يقال
wقطعة من وبر تبقى على البعري، ويقال : وهرمول. وزهلول، وهو األملس. احلَمل أو اجلدي؛ لغة شآمية
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عربان وعربون، وهو الذي تسميه العامة ربوناً؛ وقد قالوا فيه . للظليم أيضاً، مستعار، واجلمع هراميل
  : قال الراجز. ضرب من السفن كبار قد تكلّمت به العرب: وقُرقور. كثري: وهرهور، ماء هرهور. أيضاً

طِْليم هساٍج ساج قُرقور  

 والضبات زنْبِري بالِقير

وخنبوص، وهو ما يسقط . أسود، وكذلك حلكوك: وحلبوب. رجل خسيس من سِفلة الناس: وزحلوط
: ودغمور، رجل دغمور. وعضروط، وهو األجري. القَداحة: القَراعة واملَروة من ِسقط النار؛ والقَراعةبني 

ضرب من النمل كبار : والدعبوب أيضاً. طريق واضح: ودعبوب. حوض متهدم: ودعثور. سيئ الثناء
  : قال الراجز. النشيط، زعموا: والدعبوب أيضاً. حب يختبز يف اجلَدب أسود: والدعبوب أيضاً. سود

  يا رب مهٍر حسٍن دفعبوِب

  : وقال يف وصف الطريق

عبوبد في الشَّر طريقُهم  

. والعصمور، واجلمع عصامري، وهي ِدالء املَنجنون اليت تعلَّق باحلبال يسقى ا املاء. املخنث: والدعبوب

: وسرطوم.  وهي الِكيزان اليت تشد على الدوالب فيستقى اوعصمور، واجلمع عصامري،: وقال أيضاً

كلّ شيٍء أسود، ويقال للضفدع : وعلجوم. صلب شديد، الذكر واألنثى فيه سواء: وبعري علكوم. طويل
اسم، واشتقاقه من كَلثمة الوجه، وهو استدارته : وكُلثوم. ضرب من الطري: العظيم علجوم؛ والعلجوم

وقال . قصري: وجعشوش: قصري، وقال أيضاً: وجعسوس. جبل أملس: سلطوح وسلطوعو. وسهولته
  : وأنشدوا. الطويل: اجلُعشوش: قوم

  ليس بجعشوٍش وال يجعشُِم

قال . دويبة حنو القُراد تلْصق بالناس: وحرقوص. رمى جباميس بطنه، إذا ألقى رجيعه: وجعموس، يقال
  : الراجز

  من الحرقوِصلَِقي الناس ما

 فاتٍك ِلص من اللصوِص من

  يبيتُ دون الحلَق المرصوِص

 ال غاٍل وال رخيِص بمهِر

  : وقالت جارية من العرب وأصابت يف رفْغها حرقوصاً
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  ويلك يا حرقوص مهالً مهال

 أعطيتَني أم نَخْال أإِبالً

 أنتَ شيء ال يبالي الجهال أم

    

وقُردودة . أرض غليظة: وقُردود. ار، وهو اهلَباء الذي يدخل البيت مع ضوء الشمسوسعرور وِسعر
ودملوج، وهي . صلب شديد: وعصلود وعصلوب. طويل: وعمرود. طائر: وخفدود. وسطه: الظهر

. مع لَعاميظالنِهم الشِره، واجل: واللُّعموظ. دويبة، زعموا: ودمحور. اِجلبارة اليت جتعلها املرأة يف عضدها

اخلفيف السريع؛ واشتقاقه من : والسرعوف. الغليظ الشفة: وهذلوع، بالذال املعجمة والعني غري املعجمة
ورمبا سمي الدرهم قُرقوفاً جلَوالته يف . خفيف جوال يف البالد: وقُرقوف. السرعوفة، وهي اجلرادة

  : قال األعشى. اجلمع دعاميصدودة سوداء تكون يف املاء اآلجن، و: ودعموص. األرض

  وبحرك ساٍج ال يواري الدعامصا  ذَنْبنا أن جاشَ بحر ابن عمكم فما

وحمطوط، وهي . اسم مأخوذ من احلُندج، وهو كثيب من الرمل: وخندوج. مسن هِرم: ومجل زخروط
  : قال الشاعر. دودة رقشاء تكون يف الكأل

رم ماطيِط  فَلةًإني كساني أبو قابوسفُ أطالء الحكأنها ظَر  

وقُطروب . صمغة ملتوية: صمغة مستطيلة؛ وقال مرة أخرى: والصعرور. صغار: سابغة؛ أطالء: مرفَلة
. ابن ِعرس: والسرعوب. القَطارب: ولغة أزدية يسمون الكالب الصغار. ذكَر الِغيالن: وقُطْرب، قالوا

  : بيت وذكر أنه مصنوعوأنشدنا أبو حامت هذا ال

  وثْبةَ سرعوٍب رأى زبابا

ما تربعم من النبت، وهو الورق : وبرعوم. حنوه: وزهلوق أيضاً. خفيف سريع: وزغلول. أمحق: وعفلوق
ِسندانُ احلداد؛ وتسمي عبد القيس اِملرطَ أو املئزر فُرزوماً، بالفاء، : والقُرزوم، بالقاف. اتمع يف أطرافه

خفيف سريع، وأحسب أن منه اشتقاق حذْلَم، : وحذلوم. عيي اللسان: ورجل زغموم. أحسبه معرباًو
وأهل . قبيح الوجه: وكُرشوم. وجرثوم، وهو التراب اتمع يف أصل الشجر. وهو أبو حي من العرب

حنوه، : وطُرحوم. طويل: حوطُرمو. سيئ اخلُلق: ودعموظ. قبح اهللا كَرشمته، أي وجهه: اليمن يقولون
والقُرشوم . ضرب من الشجر يقال إن البعوض تخلق منه: وقُرشوم. ماء آِجن: وطُلحوم. وأحسبه مقلوباً

ودرموك ودرنوك، وهي . قصري، زعموا، وكذلك الكُلدوم: وكُردوم. القُراد العظيم، زعموا: أيضاً
: وعزهول. سريع خفيف: وهذلول. ناعم كثري املاء: ورعبوب، جسم رعبوب. الطِّنِفسة، واجلمع درانك w
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. ضرب من عصافري الطري: والرهدون. كذّاب: ودهدور. سريع خفيف، ومنه اشتقاق عزهٍل، وهو اسم

فأما هذا الثمر الذي يسمى . سيئ اخلُلق: وزعرور. عظيم اخلَلق: وطُحمور. ضحاك باش: وبهلول
وطُخمور ودمحوق، وهو العظيم . غُبار: وقُسطول. وأحسبه فارسياً معرباًالزعرور فلم يعرفه أصحابنا، 

جبان، وهو مأخوذ من : ودرقوع. مثل الربقع سواء: وبرقوع. تامة اخلَلق: وجارية عطبول. البطن
: وجعرور. دويبة كالوزغة أو أصغر: البعصوصة: وقالوا. ضئيل اجلسم: وبعصوص. الدرقعة، وهو الِفرار

. طويل: وشمحوط. وشضرب من التمر صغار ال ينتفع به يسمى جعروراً. دويبة من أحناش األرض

البزال الذي يف اإلدارة من : ال نسلَ له؛ وخنلة صنبور، إذا دق أسفلُها؛ والصنبور: وصنبور، رجل صنبور
: وحسب قُدموس. الصيب الصغري: ورمخرج املاء من احلوض؛ والصنب: الصفر أو الرصاص؛ والصنبور

: وناقة عبسور. وكُرسوع، وهو املَفِْصل بني الذراع والكف مما يلي اِخلنِصر. سيد: مقدم؛ ورجل قُدموس

غليظ : وغالم عكرود. وقُمعول، وهو القَعب الصغري، ورمبا سميت العجر يف الرأس قماعيل. سريعة
ورمبا سمي . غالم فُرهود، وال يوصف به الرجل: تلئ اجلسم؛ ويقالوكذلك فُرهود، وهو املم. حادر

أبو بطن من العرب، منهم أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد : وفُرهود. شبل األسد فُرهوداً، لغة أزدية
. اسم، وهو أبو بطن من العرب، منهم سعد بن مجد الذي قتل قُتيبة بن مسِلم: وقُردوس. الفُرهودي

 واحد الكراديس من اإلنسان وغريه، وهو رأس كل عظمني التقيا يف مفِْصل حنو املَنِكبني :وكُردوس
والركبتني والوِركني، وبه سمي الكُردوس اجلماعة من اخليل النضمام بعضها اىل بعض؛ وكل شيء مجعته 

وقع : ويقال. ذا أيفعوقُردوح والقُردوحة والقَردحة، وهي كاجلوزة تظهر يف حلق الغالم، إ. فقد كردسته
    : قال الشاعر. رجل يضرب خبلفه املثل: وعرقوب. فلن يف عرقوب من أمره، إذا وقع يف ختليط

 عرقوٍب أخاه بيتْرِب مواعيد  وعدتَ وكان الخُلْفُ منك سِجيةً

  : وقال كعب بن زهري

 مواعيدها إال األباطيُل وما  كانت مواعيد عرقوٍب لها مثَالً

ورمبا أُحلق ذا الباب ما جاء على فُعلول وِفعالل، حنو عثكول وِعثكال، وهو اإلهان ما دام : قال أبو بكر
وطُملول . معروف: وعنقود وِعنقاد، وهو عنقود العنب. رطْباً فهو إهان، فإذا جف فهو عرجون

  : قال الراجز يصف صائداً. وِطمالل، ومها واحد، وهو الفقري

أطْلَسرطُملوٌل عليه ِطم   

  : قال الشاعر. وقُرضوب وِقرضاب، وهو الفقري الذي ال يلوح له شيء إال قرضبه، أي أخذه

w وِثماِل كلِّ معيٍل ِقرضاِب  وِعماِدهم في كل يوِم كريهٍة
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 :وحذفور وِحذفار، وأعلى كل شيء حذفوره وِحذفاره؛ ومنه يقال. اللص أيضاً: والقُرضوب والِقرضاب

  : قال الشاعر يصف روضة. حاز الدنيا حبذافريها

 أجشُّ ووابٌل متحلِّب جون  خضراء يمألها الى ِحذفارها

رعد : الذي له صوت يعين صوت الرعد؛ يقال: جون أجش يعين السحاب األسود، واألجش: قوله
س أجشوفَر ،روى. أجشذفورها: ويذ. اىل حي اجلمع الكثري حمقال قيس بن ثُمامة . فوراًورمبا س

يبحاألر :  

  والخيُل تَضِبر بالقُدِم الحذافير  الورد قد مالت ِرحالتُه أتْبعتُه

وهزروف . اشدد حذافريك، أي يأ: هي املتهيئون للحرب؛ يقال: وقال قم. األشراف: احلذافري: وقالوا
ة يعجنها صبيان األعراب وجيعلون فيها خيطاً مث يدوروا طين: واخلُذروف. وِهزراف، وهو الظليم السريع

  : قال الشاعر. فتسمع هلا صوتاً

الً  وإذا رأى شخصاً أمامي ِخلْتُهجلْتُ كأنّني خُذروفُ رفج 

. وكل شيء دق فهو ذُعلوق. وذُعلوق، وهو طائر صغري. تامة مجيلة: وناقة شغموم. كان خائفاً

ضرب من : والضغبوس. تفرق القوم شعارير: الشعرور واحد الشعارير من قوهلم: ويقال. نبت: وشعرور
أُهدي اىل النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم : "ويف احلديث. النبت، ورمبا سمي الِقثّاء الصغار ضغابيس

. به اِهللْيونيش: قال أبو حامت. ، يعين القثّاء الصغار أو ضرباً من النبت يشبه الِقثّاء الصغار"ضغابيس

طرف حرقَفة الوِرك، واجلمع : واحلُنجوف. املرأة اليت ال حتيض: والقُبشور. القثّاء، لغة ميانية: والقُشعور
وبرزوغ، وهو الشاب . ثقيل وخم: وعلفوف. كثري شعر الرأس واللحية: رجل هلفوف: ويقال. حناجف
وصرصور، وهو بعري شبيه بالبخيت أو ولد . اجلفنباطن : حملوق العني وِحمالقها: وقالوا. املمتلئ
خيترزور. البنجول. طائر معروف: وزة ال أقف على حقيقة صفتها؛ هكذا قال األصمعي: وعداب .

ِمنقار اخلُف الذي يف طرفه؛ ِخفاف مقرطَمة، إذا كانت : والقُرطوم. وهبنوق وِهبنيق، وهو الوصيف
قال . وغُرنوق وغُرنيق، وهو الشاب التام". جال ِخفافُهم مقرطَمةأصحاب الد: "ويف احلديث. كذلك
  : األعشى

  وفتيان ِهزان الطواَل الغَرانقه  تَعدمي من اليمامة منْكَحاً ولن

  : قال هذيلّ. ضرب من الطري، واجلمع غَرانق: والغرنوق أيضاً. شاب غُرانق، بضم الغني: ويقال أيضاً

  طريقَ غرانٍق خاضت ِنقاعا  تخاُل األثْر فيهربٍد  بذي
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الطويلة من اخليل على وجه : والسرحوب. مريء اإلنسان والدابة: والبلعوم. واٍد معروف: وبرهوت
: وقال قوم. وعسلوج، وهو الغصن الناعم ينبت يف الظلّ. األرض، يوصف به اإلناث دون الذُّكْران

رقيق، ومنه مشرج خياطته، : ثوب شمروج: وشمروج. حسن الغذاء: وجوعذل. الغملوج مثل العسلوج
طويلة على : وناقة حرجوج. وجرجور، وهي القطعة من اإلبل العظام األجسام. إذا باعد بني غُروز اإلبرة

وصعلوك، وأصل الصعلكة . وعمروط، وهو الذي يعمِرط كلَّ شيء أصابه، أي يأخذه. وجه األرض
وجرموز، وهو حوض . معروف: وغُرمول. كأنا الغداةَ: ما الصعلوك؟ فقال: ل لبعض العربوقي. الفقر

  : قال الشاعر. بطن من العرب يقال هلم اجلراميز: وبنو جرموز. صغري يتخذ لإلبل

  فادع األشاقر وانْهض بالجراميِز  للمهلَّب إن نابتْك نائبةٌ قل

    

. دعمظت الرجلَ، إذا أوقعته يف شر:  أصله من الدعمظة؛ يقالودعموظ. صلب شديد: وعرهوم

وكُعبور، وهو واحد الكَعابر، وهي عجر يف الرأس حنو السلَع، إذا كانت يف الرأس خاصةً فهي كُعبور، 
واحد : وعقبول. عقودها إذا كانت غالظاً: وكعابر القناة. فإذا كانت يف سائر البدن فهي عجرة وِسلْعة

قال. قابيل، وهي باقي املرض يف جسم اإلنسانالع :  

  كأن أرجلَها فيها عقابيُل

  : قال األعشى. وسربوت وِسربات وِسربيت، واجلمع سباريت، وهي األرض اليت ال تنبت شيئاً

  إذا الِجبس أعيا أن يروم المسالكا  أمراٍت قطعتُ بجسرٍة سباريتَ

وذكروا عن أيب . العمودان اللذان تنصب عليهما البكْرة: وزرنوق، والزرنوقان. وبه سمي الفقري سربوتاً
وترنوق، وهذا . وثُفروق، وهو ِقمع البسرة. مسعت الكالبيني يقولون زرنوق، بفتح الزاي: زيد أنه قال

ت ينبت نب: وطُرثوث. وطُرموث، وهو رغيف كبري. يدخل يف تفعول، وهو طني رقيق جيتمع يف املَسيل
. النمل الطوال األرجل: والعجروف. وذُؤنون، واجلمع ذَآنني، وهو نبت ينبت يف الرمل أيضاً. يف الرمل

: هو الشيء املتفرق؛ وقال قوم: هو اللهب من النار؛ وقال آخرون: وشعلول، واجلمع شعاليل، قال قم

قال أبو . يب من لُعابه، واجلمع سعابيبوسعبوب، وهو ما سال من فم الص. صب املاَء شعاليل، إذا فرقه
  .وهذا باب يكثر وفيما كتبنا منه كفاية ألنا قد أتينا على جمهور ما يف: بكر

  باب ما جاء على يفعول
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ويعسوب . دويبة شبيهة باجلرادة ال تضم جناحيها إذا سقطت: ويعسوب. دويبة تكون يف الرمل: يسروع
الذي تتبعه، وكثر ذلك حىت مسوا كلَّ رئيس يعسوباً، ومنه حديث علي عليه الذَّكَر العظيم منها : النحل
ويمخور، عنق . دويبة أكرب من الفأرة وأطول قوائم وأذنني: ويربوع. هذا يعسوب قريش: السالم
قال . ضرب من الشجر صغار األجرام مستدير الشخص، واجلمع يعامري: ويعمور. طويلة: يمخور
  : الشاعر

  مثَل الذّميم على قُزِم اليعاميِر  ألخالفها من خَلِْفها نَسالً ترى

. يصف إبالً قد انضحت ألبانها على أخالفها فالتصق بأفخاذها نفي اللنب فشبه الذّميم به. صغارها: قُزمها

بثْر :  أيضاًوالذّميم أن يقطر الندى على الشجر مث يركبه الغبار فيصري كالطري فيجف ويبيض؛ والذّميم
  : قال الشاعر. خيرج على وجوه الناس إذا لوحتهم الشمس

 الِهياج كماِزن الجثِْل ِغب  وترى الذّميم على مراسنهم

فأما . تيس من تيوس الظباء: ويعفور. النمل الكبار األمحر، فشبه البئر الذي على الوجوه ببيضه: اجلَثْل
واٍد : ويمؤود. شديد: ويرقوع، جوع يرقوع. سلّم فيعفور اسم لهمحار النيب صلى اهللا عليه وآله و

  : قال الشماخ. معروف

 وكلُّ جديٍد مرةً مودي أودى  طاَل الثواء على رسٍم بيمؤوِد

اسم أعجمي : ويكسوم. ويأمور، يف لغة من مهز، وهو جنس من األوعال أو شبه هلا، له قرن وسط رأسه
ويعقوب، وهو ضرب من الطري، الذّكر . يمهود، وهو املاء الكثري.  اسم موضع بعينهمعرب، وأحسب أنه

ظيب ينفوز، إذا كان شديد النفْز، : وينفوز، يقال. موضع: ويرموك. يعقوب واألنثى حجلة، وهو القَبج
موم، وكان وكل أسود يح. ويحموم، وهو الدخان، وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم. أي القفز

  : قال األعشى. للنعمان فرس يسمى اليحموم

  بقَتٍّ وتعليٍق فقد كاد يسنَقُ  لليحموم كلَّ عشيٍة ويأمر

كثري : رمل كثري؛ ورجل يهمور: ويهمور. ضرب من النبت: وينبوت. جبان: وينخوب. يبشم: يسنق
: جواد؛ وجدول يعبوب:  ويعبوب، فرس يعبوب.دابة من الوحش: وحيمور. ماء كثري: الكالم؛ ويهمور

وأرض . طائر، واجلمع يحابر، وبه سمي يحابر، وهو مراد أبو قبيلة من العرب: ويحبور. شديد اجلري
ويرمول مأخوذ من الرمل، وهو . وثوب يعلول، إذا علّ بالصبغ مرةً بعد أخرى. كثرية اخلُضر: يخضور

. موضع: ويسنوم. على غري قصد: وطريق ينكوب. د النخل؛ حصري مرمولنسج احلُصر من جري
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قال . واٍد: ويحطوط. ضعيف: ورجل يأفوف. ويأصول، وهو األصل، زعموا. ضعف البصر: ويرموق
  : الراجز

 ُأبالي يا أخا سليِط فال

  أالّ تَغَشّى جانبي يحطوِط

    

  .معروف: الياقوتو. القفر من األرض: ويهفوف. أمحق: ويهفوف

  باب ما جاء على ِفعالل وِفنعال

. ور يقال له اِهلرماس. من صفات األسد أيضاً: وِهرماس. من وصف األسد، وهو الغليظ العنق: ِجرفاس

وظليم . ضاٍر مقِْدم: وأسد ِضرغام. شديد األكل: وبعري ِصقالب وِصلقام. واسع الفم: وبعري ِهلقام
وفَقعة ِشرباخ، إذا . ِرخو غليظ: ورجل ِشرداخ. نبت: وِخذراف. رافسريع، وكذلك ِهز: ِهزالج

وِشنغاب وِشنعاب، . عظمت حىت تنشق، وهي ضرب من الكَمأة الفاسدة اليت قد استرخت وفسدت
  : قال الشاعر. صفية كرمية: وخنلة ِضرداخ. الرجل الطويل: بالعني والغني

  ليس ِبضرداٍخ نَبتْ أغراسا

شآمية، وهو الذي يجلِفط السفن، واجللفطة أن يدخل بني مسامري األلواح وخروزها مشاقةَ لغة : وِجلفاط
. اجلراد: والسرياح. ضرب من الشجر: النخلة الفتية، وقالوا: والِفرضاخ. الكَتان وميسحه بالزفت والقار

وِعرصم، وهو الصلب وِعرصام . غليظ جاٍف: وِجنعاظ. هذا ِفعيال ولكنه يتصل ذا: قال أبو بكر
وِقرماص مثل القُرموص سواء، وهو حفرية حيتفرها الرجلُ يبيت فيها بالليل ويتغطّى بالتراب لئال . الشديد

قال الشاعر. جيد الربد :  

  يا ويح كفَّي من حفِْر القَراميِص  جاء الشتاء ولما أتِّخذْ ربضاً

. ضامرة قد يبس حلمها: وناقة ِحدبار.  أو ضرب من السباعوِعسبار، زعموا أنه ولد الضبع من الذئب

شيخ ضخم كثري اللحم، وال : وِجلحاب. صلب شديد، وهو أصل بنا اعرنزم الشيُء، إذا صلُب: وِعرزام
. وِفرشاح مأخوذ من الفَرشحة، وهو إذا قعد ألصق ألْيتيه باألرض إلصاقاً شديداً. يقال ذلك إال للشيخ

جريء : ورجل ِصلهام. ويقال للسيد ِهلقام. سريعة: وناقة ِشمالل. غليظ كثري اللحم: ورجل ِفرضاخ
ويقال . الصلب الشديد: جريء مقِْدم أيضاً، وقالوا: وِدهلاث. اصلهم الشيُء، إذا صلب: مقِْدم، من قوهلم

صفة من صفات : وِجرهام. لذَكَر القَطاة ِحرتاب، ولضرب من النبت ِحرتاب، وقالوا للديك ِحرتاب
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: وِشنعاف اجلبل. طويل: وِشنخاف وِشنخف. صلب شديد: وبعري ِصلخاد. حنوه: وِعفراس. األسد

  : قال الراجز. الذي يسخط عند الطعام: واِجلنعاظ. أعاله

  جنعاظةٌ بأهله قد برحا

: اقة ِسرداحون. موضع: وِكرداح. وِكرداع مأخوذ من الكَردحة، وهي سرعة العدو. موضع: وِفرتاج

: وِشمراخ اجلبل. عريض: موضع واسع، وكذلك رأس ِفلطاح: وِفلطاح. بعيدة: وأرض ِسرداح. طويلة

: وامرأة ِحفضاج وِعفضاج وِعفِْضج وِحفِْضج. صلبة: وأرض ِصرداح وصردح. أعاله، واجلمع شماريخ

ورجل . الِبرسام فارسي معربوِجرسام وِجلسام، وهو الذي تسميه العامة الِبرسام، و. ضخمة مسترخية
أخذ فالن فالناً فقرفصه، إذا شد يديه : الشد؛ يقال: وِقرفاص من القَرفصة، والقَرفصة. ضخم: ِعرباض
  : قال رؤبة. طويلة على وجه األرض: وناقة ِهرجاب. ورجليه

  تَنَشّطَتْه كلُّ ِمغْالِة الوهقْ

  مضبورٍة قَرواء ِهرجاٍب فُنُقْ

. خاثر ثخني: ولنب ِهلباج. ِعرزال األسد وِعرزال احلية، وهو املوضع الذي ميهده لنفسه: زال؛ يقالوِعر

  : قال الشاعر

 مع التمر إال هم أن يتكلّما  وما اجتمع الِهلباج في بطن حرٍة

  : قال الراجز. واسع: وِحرماس. فَدم: ورجل ِهلباج

  وبطن ِحسمى بلداً ِحرماسا

ِحسمى تقديره ِفعلَى، وهو ماء معروف لكلب؛ يقال إن آخر ما نضب من ماء الطوفان : أبو بكرقال 
واحد اخلالبيس، وهو ما ال نظام له وال جيري : وِخلباس، وقالوا. ِحسمى فبقيت منه هذه البقية اىل اليوم

  : قال املتلمس. على استواء

 أوا أنه ِدين خَالبيسر لما  إن العالفَ ومن باللَّوذ من حضٍن

    

. وِنرباس، وهو السراج. ال أعرف له واحداً، ودفع أيضاً بالبيت: ودفع األصمعي واحد اخلالبيس وقال

وِعرماض مثل العرمض سواء، وهو . وِقرناس وقُرناس، وهو أعلى اجلبل. من أمساء األسد: والِفرناس
وِطربال، وهي الصخرة العظيمة املشرفة من . ن عريضاًوأنف ِفنطاس، إذا كا. اخلضرة اليت تركب املاء

". كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم إذا مر بِطربال مائل أسرع املشي: "ويف احلديث. جبل وجدار

القَفّان، : القُرسطون، وقالوا: وقُسطاس وِقسطاس، بضم القاف وكسرها، قالوا. السريع: والِفرطاس w
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هم الِفرقة من الناس : وِشمطاط. ممتلئ اجلسم: وشاب ِبرزاغ وبرزوغ. ي معربامليزان، روم: وقالوا
. معروف، وقالوا فُسطاط: وِفسطاط. وعليه ثوب شماطيط، أي متخرق. وغريهم، واجلمع شماطيط

وِشنعاف وشنعوف، وهي قطعة . وقالوا قُرطاط وِقرطاط، وهي برذَعة تلقى حتت السرج والرحالة
: وعيش ِعذالج. كافور النخل: وِشرعاف. ويقال للرجل الطويل ِشنعاف أيضاً. يل من أعلى اجلبلتستط

خصلة من العقَب املستطيل، : وِعرصاف وِعرفاص. متخرق: وثوب ِشرباق. وصندوق وِصنداق. ناعم
على قُبة اهلودج ورمبا سمي السوط من العقَب ِعرفاصاً؛ وتسمى اخلُصلة من العقَب اليت يشد ا أ

ونبت . واسع ضاٍف: وعيش ِخرفاج. ودابة ِهمالج. موضع: وِخرشاف. غليظ: وبعري ِجرفاض. ِعرفاصاً
ورجل . طائر، وقالوا عرنوس: وِعرناس. ماٍض يف أموره: ورجل ِدهلاث. موضع: وِطلحام. ناعم: ِخرفاج

: وِبرشاع. أكول: وِهبالع. ا موضع، زعمواوِعرقال إما ماء وإم. ال يستقيم على رشد: ِعرقال وِعرقاب

اسم من أمساء : وِقرناس. كَرب النخل، الواحدة ِكرنافة: والِكرناف. ِجلْف جاٍف: وِجعظار. سيئ اخلُلق
وضرب ِطلحاف . عريض القدم: ورجل ِشرحاف. عظيم اخلَلق: وبعري ِقنعاس. طويل: وِسرناق. األسد

ضرب من : واِهليالع. اسم: وِهزالع. كثري الضِرط:  ِخرباقورجل. شديد، باحلاء واخلاء: وِطلخاف
  .وِشرعاف وشرعاف، وهو ِقشر طَلْعة الفُحال من النخل؛ لغة أزدية. السباع؛ هكذا قال اخلليل

  باب ما جاء على ِفعوال

: وِصرداح. حصن باليمن بنته اجلن لسليمان بن داود عليه السالم: وِصرواح. عريض: واٍد ِجلواخ

: وخنلة ِقرواح. طويلة القوائم: وناقة ِقرواح. األرض الصلبة، وكذلك الصرداح: والصردحة. ضعمو

  : قال الشاعر. ملساء

ٍم أدينغْرالِجالِد القَراوِح  وما ِديني عليكم بم ولكن على الشُّم  

: ما الِقرواح؟ فقال: رايبقلت ألع: وقال األصمعي. األرض امللساء، وقالوا ِقرياح: والِقرواح. يعين النخل

: ورجل ِشرواط. غليظ العنق: وبعري ِدرواس. شهمة الفؤاد: وناقة ِهلواع. اليت كأمنا متشي على أرماح

  .مستدار القوم يف حرب أو صخب: وِعصواد. اسم: وِقرواش. طويل

  ويلحق بهذا الباب ما جاء على ِفعيال 

ورمبا سميت اخلمر . وزعم األصمعي أنه رومي معرب. نونحنو ِجريال، وهو صبغ أمحر، ويقال جريان بال
  : قال الراجز. وِدرياق مثل الترياق سواء. ِجرياالً تشبيهاً

مالس ِريقي وتريقاي شفاء  w
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. ضرب من السباع: وِهلياغ. اخلمر: وأراد حسان بن ثابت بقوله الدرياق. ورمبا سميت اخلمر ِدرياقاً

. اجلراد: والسرياح. اسم من أمساء األسد: وِدرياس. موضع: وِفرياض. يم البطنعظ: ورجل ِحرياض

  .اسم من أمساء النساء: وِترياض. مر ِسعواء من الليل، مثل ِتهواء سواء: وذكر يونس عن رؤبة أنه قال

  باب ما جاء على فَيعول

  : قال ذو الرمة. ضرب من النبت: عيشوم

بالليل في حافاتها ز ٌلللجنيشوم  جالريح ع يوم كما تَناوح  

  : قال األخطل. يقال لألنثى من الِفيلة عيثوم: وقال قوم. ناقة عظيمة غليظة: وعيثوم

  وِطَئتْ عليه بخُفِّها العيثوم  خَِضِل اثّياب كأنّما وملحٍب

  : قال ذو الرمة. صوت تسمعه وال تفهمه، وهو مأخوذ من اهلَيمنة: وهينوم

  ذات الشمائِل واأليماِن هينوم  وهنّا ومن هنّا لُهن بها هنّا

    

اسم : وكَيسوم. وحيزوم، وهو الصدر وما ضم عليه احلزام. هاهنا، وعىن مفازة تدور فيها الريح: أراد نا
: ودوفرس قَيد. هو األنف وما حوله: وخيشوم. نبت طيب الريح: وقَيصوم. اسم: وطَيفور. وموضع

امسان توصف ما : وسيهوج وسيهوك. وهي الطويلة العنق يف احنناء: وقال أيضاً. طويلة، وال يقال للذكر
وأما . موضع: وخيطوب. أوله: وقَيدوم كل شيء. طائر، وال أحسبه عربياً: وطَيهوج. الريح العاصف

كَأل قَيعون، إذا متّ واكتهل : ويقال. بيت يف جوف بيت، فامسان أعجميان: جيحون فهو ر، وقَيطون
: وبيقور. اسم: وسيحوج. اسم: وطَريوب. اسم، وأحسب اشتقاقه من كعمت البعري: وكَيعوم. وطال

من وصف اإلبل يف السرعة مثل عيهم : وعيهوم وعيهول. وتسمى مجاعة البقر بيقوراً وباقوراً. موضع
هو : وقال قوم. ل، وهو اختالط األصوات أو اختالط الظلمةوغَيطول من الغيطَ. وعيهل وعيهام وعيهال

املتأخر : والكَيول. مطر صيوب: سهم صائب؛ ويقال: وصيوب. فائل الرأي: وفَيول. ما طال من النبات
  .اسم موضع: وقَيعور. عن العسكر

  باب ما جاء على ِتفعال

قريبة : وناقة ِتضراب. كذّاب: رجل ِتمساحو. عظيم اللَّقْم: ورجل ِتلقام. كثري الكالم: رجل ِتكالم
ثوبان خياط أحدمها باآلخر، : والتلفاق. بيت صغري يتخذ للحمام يبيض فيه: وِتمراد. العهد بقَرع الفح
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: وِتمثال. معروف، وهو ما جلِّل به الفرس يف احلرب من حديد أو غريه: وِتجفاف. وهو مثل اللِّفاق

: وِترباك. موضع: وِتعشار. ومر ِتهواء من الليل، أي قطعة. ِقبالتك:  وِتلقاء.وِتبيان، وهو البيان. معروف

وحكى اللَّحياين . ِمخنقة تطيف بالعنق: وِتقصار. كثري اللعب: وِتلعاب. رجل قصري لئيم: وِتنبال. موضع
تدخله اهلاء وكل ما كان من هذا الباب مما : قال أبو بكر. ِتعمار، وهو ضرب من احلُلي، وهو الِقالدة

  .للمبالغة فهو معروف ال يتجاوز اىل غريه حنو ِتكالمة وِتلعابة وِتلقامة وما أشبهه

  باب ما جاء على فاعول

. ما شربته من الدواء للمشي: احلادور: ويقال. وحادور مثل احلَدور. جامور النخلة وجمارها واحد

. كالغلّ، وتجعل يف عنق الكلب أيضاًاخلشبة تجعل يف عنق األسري : والساجور. اسم: وحازوق

: وساحوق. فأس تكسر ا احلجارة: وصاقور. أنا منك حباجور، أي حمرك عليك قتلي: وحاجور، تقول

وجاموس أعجمي . ضرب من النخل: وخاروج. لنب جيفَّف شبيه باألِقط؛ لغة شآمية: وحالوم. موضع
  : قال الراجز. وقد تكلّمت به العرب

يِن الفيَل والجاموساواألقْهب  

ورجل قاذورة وقاذور للذي ال يعاشر الناس وال . والطامور مثل الطومار سواء. حمرة تعلوها غُربة: القُهبة
موضع : والناموس. خائف من الناس أيضاً ال يعاشرهم: وجاذور. السيئ اخلُلُق: والقاذورة. خيالُّهم
ويف حديث ورقة بن نوفل . صاحب سره: ة أخرىوقال مر. موضع سره: وناموس الرجل. الصائد
لئن كنِت صدقِْتين إنه ليأتيه الناموس الذي كان يأيت موسى بن ِعمران عليه السالم، يعين النيب : خلدجية

وقعنا : ويقال. وطاؤوس أعجمي وقد تكلّمت به العرب. ماء كثري: وغاموس. صلى اهللا عليه وآله وسلّم
  : قال الراجز. وكافور، غطاء كل مثرة كافورها. أرض وعثةيف عاثور منكرة، أي يف 

  كالكَرم إذ نادى من الكافوِر

معروف، وقد جاء يف : والكافور الذي يتطيب به. هذا غلط ألنه ظن أن للعنب كافوراً: قال أبو بكر
املاء الكثري؛ وقاموس : والقاموس. املوضع الذي تطنب فيه النار، أي تستر برماد لتبقي: والطابون. الترتيل
وكذلك القاشور، . مقحطة، ويقال باهلاء: مشؤوم؛ وسنة جارود: ورجل جارود. معظم مائه: البحر
  : قال الراجز. مجدبة: وسنة قاشورة. رجل قاشور، أي مشؤوم قاشر ال يبقي شيئاً: يقال

 عليهم سنَةً قاشوره فابعثْ

هتحتلقُ الماَل احتالقَ النّور  
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والناقور قد جاء يف الترتيل، وقد فسره . وسرج عاقور وِمعقَر، إذا كان يعِقر ظهر الدابة، وكذلك الرحل
. ال يهتدى هلا: وقعنا يف أرٍض عاقول: ويقال. الصور، ويكون فاعوالً من النقر: بعض املفسرين

وهو شبيه بالشرك يصاد به : وكابول. يبشبيه باِملنجل يشد ِحببالة الصائد ليختطف به الظ: وخاطوف
: وخابور. ضرب من النبت: وخافور. وراوول، وهي ِسن زائدة يف أسنان اإلنسان والفرس والبعري. أيضاً

وكابوس، وهو الذي يقع على اإلنسان يف نومه، وهو اجلاثوم أيضاً، ويسمى النيدالن . ر أو واٍد بالشام
. اسم أعجمي، وكان األصل كاوس فعرب: وقابوس. يف موضعه إن شاء اهللابفتح الدال وضمها، وستراه 

حافظ النخل والشجر، وقد : والناطور. وفالن ناظورة بين فالن وناظورهم، إذا كان املنظور إليه منهم
هو الناظور، والنبط : قال األصمعي: قال أبو حامت: قال أبو بكر. تكلّمت به العرب وإن كان أعجمياً

. برطُلّة، وإمنا هو ابن الظل، ومسوا الناظور ناطوراً أي أنه ينظر: ل الظاَء طاَء، أال تراهم يقولونجتع

. شيء يصفَّى به: وراووق اخلمر. الغوص: معظم مائه، وإمنا أُخذ من القَمس؛ والقَمس: وقاموس البحر

  : قال أبو خراش. بل الراووق إناء تكون فيه اخلمر: وقالوا

  من الرواويق من ِشيزى بني الهِطِف  ياً لغاداهم بمتْرعٍةكان ح لو

احلديد األنيث الذي يسمى : والساجون. موضع: وساجوم. رجل نِهم حريص أكول: وجاروف
كل شيء فرق بني شيئني فهو فاروق، وبه سمي عمر رضي اهللا عنه فاروقاً، كأنه : وفاروق. النرماِهن

وكانون، وقد تكلّمت به العرب، وهو فاعول كأن النار اكتنت فيه، وكذلك .  والكفرفرق بني اإلميان
وقارور، وهو ما قر فيه الشراب أو غريه من الزجاج خاصة؛ هكذا قال بعض . الطابون ألن النار تطْبن فيه

  : قال الراجز. أهل اللغة، ومل يتكلّم فيه األصمعي

  أذاك أم حوجلتا قاروِر

، أي أواين يِقر فيها "قوارير قوارير من فضة: "وقال بعض أهل اللغة إن قوله تعاىل. القارورة: وجلةاحلَ
هذا أعجب : قال أبو بكر. بل املعىن أواينَ فضة يف صفاء القوارير وبياض الفضة: وقال آخرون. الشراب

 وزما فَعلول، وقارور من قورت وكانون وزعم األخفش أن كانوناً وقاروراً. التفسريين إيلّ، واهللا أعلم
لتأي فع ،نتها يقف عليه الساقي أو املشرف يف : وراعوفة البئر وراعوفها. من كوخرج من طيحجر ي

شبيه : واجلاثوم. ِعرق ينعر بالدم، أي يعِند بالدم فال يرقأ: وناعور. إناء تصفّى فيه اخلمر: والناجود. البئر
: القمر، وقالوا: والساهور. إذا نفخ يف الصور، واهللا أعلم: والناقور قد جاء يف الترتيل وفسروه. بالكابوس
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: والباقور. طَست أو ِخوان من فضة أو ذهب: وفاثور. النار: والساعور. املوضع الذي يغيب فيه القمر

  : لراجزقال ا. شحم مذاب: واهلاموم. اسم أعجمي: وسابور. موضع: وسابور. البقَر

  وانْهم هاموم السديِف الواري

. خري النساء احلارقةُ: ومنه قول علي بن أيب طالب عليه السالم. من نعت املرأة احملمودة اِخلالط: وحاروق

هو فارسي معرب ألن : قال أبو حامت. يوم داموق، إذا كان ذا وعكة وحر: ويقال. موضع: وساحوق
فَس فهو ده النمفَس، فقالواالدأي يأخذ بالن ،ه ِكرفأما طالوت وجالوت وصابون فليس بكالم . داموق: م

وسنة . عريب فال تلتفت إليه وإن كان طالوت وجالوت يف الترتيل، فهما امسان أعجميان، وكذلك داود
لق؛ أصابه يف وعاذور، وهو وجع احل. جدبة تعِقب جدباً، وال يقال حاطوم إال للجدب املتوايل: حاطوم

  : قال جرير. داء يصيب اإلنسان يف حلقه: حلقه عاذور، وهي العذرة

 الطبيب نغانغَ المعذوِر غَمز  غَمز ابن مرةَ يا فرزدقُ كَينَها

نار أو مجر ال : والفاعوسة. وجاسوس كلمة عربية، وهو فاعول من جتسس. حلم باطن الفَرج: الكَين
هذا : واحلابول. دابة من دواب البحر: وسابوط. ميد األرقط سم احلية فاعوسةوقد مسى ح. دخان له

فأما عاشوراء فعلى . والراقود أعجمي معرب. الذي يصعد به على النخل، لغة أزدية، وهو الفَروند
موا به قدمياً والعاشوراء قد تكلّ. فاعوالء، ومل جيئ يف كالمهم غريه، وستراه يف اللفيف إن شاء اهللا تعاىل

  ".حنن أحق بصومه: "وكانت اليهود تصومه فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم

  باب ما جاء على فَيعال

    

ضرب من الشجر، : وعيثام. سيف هذام: اسم مشتق من اهلَذْم، وهو الصرامة والقَطْع، ومنه قوهلم: هيذام
مأخوذ من العزر، : وعيزار. قُدمت الثاء على الياء فقالوا طَيثارالبعوض، ورمبا : وطَيثار. يقال إنه الدلْب

: اسم مأخوذ من الِقصر يف قوهلم: وقَيدار. عزرت فالناً، أي أعنته وقويته: وهو الشدة والقوة من قوهلم

صيب و. ممتلئ الشباب: وغَيداق. رجل أقْدر، وميكن أن يكون من القُدرة، كما قالوا عيزار من العزر
ضخم ال غَناَء : وضيطار. الشق: معروف، وهو فَيعال من البطْر، والبطْر: وبيطار. غَيداق، إذا متّ شبابه

  : قال. عنده

ضريطارو فُعالةَ دوننا تَعطَحا  ضيطاٍر يقلِّب ِمسض وما خير  

  .يتقعر يف كالمه: وقَيعار. ذارة بيذارةكثري الكالم، ورمبا قالوا هي: وهيذار. يهِصر أقرانه، زعموا: وهيصار
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  باب ما جاء على فُعاِلل مما ُألحق بالخماسي للزوائد التي فيه وإن كان األصل غير ذلك 

غليظ الوجه، ورمبا سمي الغليظ اجلسم : رجل زغاِدب. وإمنا ذكرنا اجلمهور منه على سبيل اجلارية
  : قال الراجز. غليظ شديد: رومحار كُناِد. قصري: ورجل جناِدف. زغاِدياً

  كأن تحتي كُنْدراً كُناِدرا

  : قال الراجز. صلب شديد: ومحار صناِدل

  ورأٍس كدن التَّجِر ضخٍم صناِدِل

. يفرفر جلامه يف فيه: وفرس فُراِفر. مثله: وحباِجل. قصري جمتمع اخلَلق: وحفاِكل. حنو الصناِدل: والقُناِدل

  : قال الراجز. شديد، ومثله ضباِرك: ورجل ضباِرم

  أعددتُ فيها باِزالً ضباِركا

  يقْصر يمشي ويطوُل باِركا

قال . شاب لَدن: وغُراِنق. النِهم األكول: عظيم البطن، وقالوا: وجراِضم. صلب شديد: وعالِكم
  : األعشى

   الغَرانقهوفتيان ِهزان الطواَل  تَعدمي من اليمامة منْكَحاً ولن

خشن : وقُراِشم. معروف: وسراِدق. مجع غُرانق، وكل فُعاِلل يف الكالم فجمعه على فَعاِلل: الغرانقة
ى قُراِشماً. املَسناِبس. وزعموا أن القُراد العظيم يسمناِبساً: وخي األسد خموليل . كريه املنظر، ورمبا س

  : قال الراجز. نفعظيم األ: وفُناِخر. شديد الظلمة: خناِبس

هلنا لَجارةً فُناِخر إن  

للدنيا وتَنسى اآلخره حتَكْد  

تام اخلَلْق، وحنوه : وقُفاِخر. يقرِضب كلّ شيء فيأخذه: وقُراِضب وقُراِضم. مثله، وهو مقلوب: وخناِفر
: ودالِمز. ي األسدغليظ العنق، وبه سم: وعذاِفر. خالص: ومصاِمص. صلب شديد: وصماِصم. عباِهر

  : قال الراجز. قصري صلب

  دالِمز يربي على الدلَمِز

شربقت الثوب شربقةً : مقطَّع؛ ويصرف فيقال: وثوب شباِرق. حنوه: وجراِفس. شديد: وحماِرس
  : قال امرؤ القيس. وِشرباقاً

w  ثوب المقدِسكما شَبرقَ الِولْدان   يأخذن بالساق والنَّسا فأدركْنَه
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: وفُراِنق. يقطّع صغاراً ويطبخ، زعموا، فارسي معرب: وشباِرق تسميه الفُرس ِبيشباره، وحلم شباِرق

فارسي معرب، وهو سبع يصيح بني يدي األسد كأنه ينذر الناس به، ويقال إنه شبيه بابن آوى، يقال له 
اسم من أمساء األسد، : وحماِرس. ومنه فُراِنق الربيد. الوعوعيقال إنه : قال أبو حامت. فُراِنق األسد

اسم مأخوذ من : وعطاِرد. صلب شديد: وعالِكد. اسم من أمساء األسد: وخناِبس. وكذلك حالِبس
وجثاِجث، شعر جثْجاث . غليظ قصري: وكُماِتر. طويل: العطَرد، وهو الطويل املمتد؛ طريق عطَرد

. قصري جمتمع: ودحاِدح ودحارح مجيعاً. كثري الكالم ال نظام له: ورجل فُجاِفج.  كثريوجثاِجث، أي

  : قال الراجز. حر شديد: وصماِدح. ضخم عظيم اخلَلق: وجناِبخ

ماِدحيظُ الصوأنْتَفَ القَي  

: اِرجوحوض صه. واسع: وفُصاِفص. امسان من أمساء األسد، وكذلك قُضاِقض: وقُصاِقص وفُراِفص

اسم أيب بطن من العرب من : وصناِبح. غليظ جاٍف: وجراِهم. صلب شديد: وعراِهم. مطلي بالصاروج
: وزماِخر، عظم زماِخر. مراد منهم صفْوان بن عسال الصناِبحي صاحب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم

  : قال اهلُذيل. أجوف

 ظَّل في شَرٍي ِطواِل واعد  على حتِّ البراية زمخري الس

  : قال الراجز. املتداخل: ودماِحل. كثرية: وإبل جراِجر. كثري: كثري، ماء جراِجر: وجراِجر

  قَعر الرياِح العِقد الدماِحال

    

 وقُناِقن، وهو الذي. ولنب قُماِرص، إذا كان قارصاً. الرمل املتعقّد بعضه يف بعض: عقْد؛ العِقد: ويروى

  : قال الشاعر. يبصر املاء يف بطن األرض حىت يستخرجه

 للصوت انتصاتَ القُناِقِن وينِْصتُ  يخاِفتْن بعض المضغ من خَشية الردى

: ويف بعض كالم املتقعرين. ورمبا سمي املاء السائح على األرض سالِطحاً. أرض واسعة: وسالِطح

تطخطخ الليلُ، إذا أظلم، : وطُخاِطخ من قوهلم. ؛ وكذلك بالِطحسالِطحاً بالِطحاً يناطح األباطحا
: ودحاِمس. اسم من أمساء األسد: وفُراِنس. سيد كرمي، وهو القُدموس: وقُداِمس. وكذلك ليل طُخاِطخ

. امسان من أمساء األسد: وضمضم وضماِضم. صلب شديد: وصماِصم. أسود ضخم، باحلاء واخلاء

  : قال الراجز. ديدقوي ش: وعناِبل

  ما ِعلّتي وأنا طَب نابُل

w  والقوس فيها وتَر عنابُل
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  تِزلُّ عن صفحتها المعابُل

  الموتُ حقٌّ والحياةُ باطُل

  وكلُّ ما حم اإلله نازُل

  بالمرء والمرء إليه آيُل

  إن لم أقاتلهم فأمي هابُل

 األقْلَح حمي الدبر رضي اهللا عنه قاله يوم الرجيع، وهو زعموا أن هذا الرجز لعاصم بن ثابت بن أيب
  : قال الراجز. شديد: وصالِدم. والدبر هي زنابري العسل خاصة. الرجيع، وهو يوم بئر معونة

  تَشْحى لمستَن الذَّنوِب الراذِم

  ِشدقَين في رأٍس لها صالِدِم

الغرمول : والعجاِرم. رذَم أنفُه، إذا سال: ا الذي جيري؛ والراذم من قوهلمماؤه: الدلو؛ واملُستن: والذّنوب
  : قال الشاعر. الصلب

  تورد أحناِء اسِته بالعجاِرِم

  : قال الشاعر. موضع: وجالِجل. ودخاِدخ مأخوذ من الدخدخة، وهو تقارب اخلَطْو

 نِت أم أم سالِمالنّقا أأ وبين  أيا ظَبيةَ الوعساِء بين جالِجٍل

  : قال الراجز. موضع: وقُراِقر

  فَوز من قُراِقٍر الى سوى

  ِخمساً إذا ما ساره الِجبس بكَى

  ما سارها قَبلَك من إنٍس أرى

عداِمل : ويقال للضب املُسن. شيخ مسن قدمي؛ يقال عداِمل وعدملي: وعداِمل. موضع: وعباِعب
ليمدالِمص. وعاق اجلسد: ودقال األعشى. بر :  

 وِجرياالً نضيراً دالِمصا عليها  إذا جردتْ يوماً حِسبتَ خَميصةً

واحد العجاهن، وهم الطباخون القائمون على اآلكلني : وعجاِهن. متالطم املوج كثري املء: وحبر غُطاِمط
احلليم : واحلُالِحل. صوت الضبع: ف واخلَفخفةوخفاِخ. سهل املَساغ: وشراب عماِهج. يف العرسات

  : قال امرؤ القيس. الركني

w المِلك الحالِحال القاتلين
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1448   

  خير الملوِك حسباً ونائال

وكل سريع املشي . صفة من صفات الثعلب؛ ثعلب سمسم وسماِسم ومسسام، إذا كان خفيفاً: وسماِسم
قصري، : وقُناِفر. كثري الصوت: وظليم هجاِهج. كثري الكالم: ذاِرموه. سماِسم، ورمبا سمي به الذئب

. ورجل جراِمض وجالِهض وجراِفض وجالِفض، وهو الثقيل الوخم. رقيق: وثوب هالِهل. زعموا

  : قال الراجز. وبرائل، وهو الريش املتنفِّش يف عنق الديك عند القتال وكذلك يف عنق احلُبارى

  نْفُشُ ساعاِت الغَضبصخّابةٌ تَ

 من حبارى وخَرب برائلَيِن

. حاد النظر أيضاً: وحناِدر. ورجل براِشم، إذا مد نظره وأحده. ذَكَر احلُبارى: غُضبة؛ واخلَرب: ويروى

 غليظ :وحثاِرم وخثارم، باحلاء واخلاء. عظيم األنف: ورجل خناِفر وفُناِجر. كثري املاء: وسيف رقاِرق
  : قال الراجز. الدائرة اليت حتت األنف وسط الشفة: واِحلثْرمة. الشفة

 ِحثِْرمةُ ابِن عائِن كأنّما

  قُلْفَةُ طفٍل تحت موسى خاِتِن

  : قال الراجز. ورجل عثاجل، وهو العظيم البطن، وهي العثْجلة. رجل خثاِرم، إذا كان يتطفّل: ويقال

  عثاِجٌل كالزقِّ

  : قال الراجز. برطم اجللُ، إذا دلّى شفتيه للغضب: ويقال. ضخم الشفة: وبراِطم. سمي الرجل عثْجالًوبه 

  مبرِطم برطَمةَ الغَضباِن

 ليست على أسناِن بشَفٍَة

  : قال الراجز. الضخم العريض املنِكبني: والعالِبط

  لو أنّها القت غالماً طائطا

 عالِبطاألقى عليه كَلْكَالً 

    

ودناِفس بالسني غري معجمة، وطُراِفش . طاطَ البعري، إذا هاج، وكذلك عراِبض: هائج؛ يقال: طائط
وقُالِقل وبالِبل، وهو . قصري جمتمع: وكُالِكل. قصري صلب: وضكاِضك. سيئ اخلُلق: بالشني املعجمة

  : قال الشاعر. اخلفيف، واجلمع بالبل

 رسالتٌ وشُعثٌ بالبُل قَالئص  ِحمارةُ وابنُهاسيدِرك ما تحوي ال
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خبيل يتسمح، وهي : وخضاِرع. شِره: لئيم، وقالوا: وهالِبع. قصري أيضاً: ودحاِدح. قصري: وكُراِدح
  : قال الراجز. اخلَضرعة

  خُضارع رد الى خَالِقِه

  لما نهته النفس عن إنفاِقِه

داء من أدواء : وطُالِطل. ق، وكذلك صلصال ومصلِصل وصلَِصل وصلْصلشديد النها: ومحار صالِصل
  : قال الراجز. بعري ذو سنامني: ودهاِنج. رماه اهللا بالطُّالِطلة: البعري واخليل، ورمبا قيل للناس، يقال

  كأن أنفَ الرعِن منه في اآلْل

  إذا بدا دهاِنج ذو أعداْل

  :  الراجزقال. تراب لَين: ودهاِمق

  كأنما في تُربه الدهاِمِق

  من آله تحت الهجيِر الوادِق

سهل من : ودماِثر. شدة احلر؛ والوادق من ودقَِت الشمس إذا تدلّت على الرأس: السراب؛ واهلجري: اآلل
  : قال الراجز. األرض

  ضاربةٌ في عطٍَن دماِثِر

  : قال الراجز. حسن الصوت: وقُراِقر

  صوتُ عامٍر خَفياأصبح 

  أبكَم ال يكلِّم المطيا

  وكان حداء قُراِقريا

  : وقال اآلخر

  فيها ِعشاشُ الهدهِد القُراقِر

  : قال الراعي. يهدهد يف صوته: وحمام هداِهد

  يدعو بقارعة الطريق هديال  كهداِهٍد كسر الرماةُ جناحه

  : قال الراجز.  شديدصلب: وتراِمز. بفارعة: ويقال

  إذا أردتَ السير في المفاوِز

ِمدلكل بازٍل تُراِمِز فاع w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1450   

  : قال الشاعر. وماء هزاِهز، وكذلك سيف هزاِهز وهزهاز، إذا كان يهتز من صفائه

زهازتْ مثَل اليماني الهدرقد و  

فَعتد عن أعناقها باألعجاز 

  :  الراجزقال. شديد الصوت: وبعري هزاِهز

  تَسمع في هديِره الهزاِهِز

 مثَل عزيِف الراجِز قبقبةً

  : قال الراجز. صلب شديد غليظ: وبعري ضماِرز

  يرد شَغْب الجمِح الجوامِز

ماِرِز وشَغْبكلِّ باجٍح ض 

  : قال الراجز. صلب شديد: وجالِعد. أراد ضماِزراً فقلب: قال األصمعي

  دنٍَة جالِعداصوى لها ذا ِك

  : قال الراجز. واسع اجللد: وعفاِضج

 قَرماً بالهدير عاججا أنْعتُ

  ضباِضب الخَلق وًأى دماِهجا

 الشّواة سِنماً عفاِضجا عبَل

  : قال الراجز. شديد: وصوت هزاِمج

  أزاِمالً وزجالً هزاِمجا

  : قال الراجز. خلق تام: وعماِهج

   القَصِب العماِهِجفي غُلَواِء

  : قال الراجز. مكترت ممتلئ: وكُناِفج

  يفْرك حب السنْبِل الكُنافجا

  : قال الراجز. وخم ثقيل: وهناِبج

  وغَفْلَةَ الجثّامِة الهالِبِج

  : قال الراجز. فَرج واسع: ودماِلق. أراد غَفْلة من غَفَالا

w  ِقجاءت به من فَرجها الدماِل
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وأنشد . العام الذي بعد العام املقبل: وقُباِقب. الغفاِلق، وفسره كما فسر الدماِلق: وأنشده أبو بكر أيضاً
  : عن أيب عبيدة

والقابُل والقُباِقب العام  

    

: فوجناِد. خفيف سريع، ورمبا سمي به الظليم: وهذاِرف. مقَبِقب: والذي بعد القُباِقب: قال اخلليل

ودماِحس . قصري، ويقال إن اجلُناِدف القصري الذي إذا مشى حرك كتفيه، وهو من مشي الِقصار
السيئ اخلُلق، : هذه صفات خمتلفة؛ فالدماِحس، زعموا: وحماِرس وقُداِحس وحالِبس؛ قال أبو بكر

.  وصف ما األسدوكذلك القُداِحس؛ وأما احلُماِرس واحلُالِبس فمن وصف اجلريء املُقِْدم، ورمبا

وغُشاِرم وغُشاِرب، بالعني والغني، وهو اجلريء املُقِْدم أيضاً . طويل مضطرب: وسراِمط. غليظ: وعالِبط
: وشباِرق، يقال. فَدم ِرخو: وخفاِجل. صفة من صفات األسد: وعناِبس. أو الذي يغتصب كل ما وجده

. موضع: وحفائل. شبارق فارسي معرب: صمعيوقال األ. شربقت اللحم، إذا قطعته، وكذلك الثوب

وخشاِرم، وهو . لون أسود: وحماِحم. واسع: وعيش عفاِهم. اسم، وأحسبه مأخوذاً من العندم: وعناِدم
نار : وحباِحب من قوهلم. ضرب من اِجلعالن: اجلُخاِدب: وقالوا. غليظ منكَر: وجخاِدب. األنف العظيم

رارةاحلُباِحب، وهو درى بالليل كالشفَة : ويقال. ويبة تصحارب بن خأصل ذلك أن رجالً من بين م
نار أيب حباِحب، : يكىن بأيب حباِحب كان خبيالً فكان ال يوقد ناره إال إيقاداً ضعيفاً فضرب به املثل فقيل

  : قال. جبة أيضاًوجباِجب، وهي إهالة تذاب، وهي اجلُب. نار احلُباِحب: مث كثر ذلك حىت قالوا

 للوطْب ليلى تُطَلَّقُ وجبجبةً  أفي أن سضرى لب فبيت مذْقَةً

الضخم : القُناِعس: وقالوا. جمتمع اخلَلق أيضاً: وقُناِعس. حنوه: وكُناِبث. جمتمع اخلَلق: ورجل كُباِكب
 لغة شآمية ال أحسبها عربية ودراِقن، وهو اخلوخ؛. موضع: وغُالِفق. خِشن املَس: وقُشاِعر. الطويل
عظيم اجلوف، : ورجل طُماِحر وطُحاِمر وطُحاِرم. بعيد: مكان طُحاِمر: ويقال. اسم: وعشاِرق. حمضة

سويق الينبوت، وهو ضرب من مثر الشجر؛ هكذا قال : وفُراِفل. اطمحر بطنه، إذا امتأل: من قوهلم
ورجل . يبويه يف األبنية، أخربين به اُألشنانداين عن اجلَرميالقاطع ألرحامه؛ هكذا قال س: وأُداِبر. اخلليل
  : وأنشد ملهلهل. سيد شريف، واجلمع عراعر: عراِعر

وسار تحت لوائه خَلَع األقواِم  الملوك راعررى وعالع رشَج  

  .أفْحج الرجلني: وحفاِلج

w  ن كان األصل غير ذلك، واإلمالة أحسن فيه باب ما جاء على فُعالَى فُألحق بالخُماسي للزوائد، وإ
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ذنبها، وال أدري : زناىب العقرب: وقالوا. طرف قرا، وهلا زبانيان: وزبانى العقرب. ريشه: قُدامى اجلناح
الذّنب، : الذُّناىب: وذُنابى اختلفوا فيه فقالوا. طرف قرا: زبانياها: وقال قوم. ما صحته، واجلمع زبانيات

. حماداك أن تفعل وقُصاراك أن تفعل: وحمادى وقُصارى معنامها واحد؛ يقال. منِبت الذّنب: قالواو

  : قال ابن أمحر. ضرب من النبت، وهو دواء يشرب: وشكاعى. معروفة: وجمادى

  وأقبلتُ أطرافَ العروِق المكاويا  الشُّكاعى والتددتُ أِلدةً شربتُ

عظام صغار يشتمل عليها عصب الكفّني والقدمني، وهو : والسالمى والسالميات. روقأفواه الع: ويروى
  : قال الراجز. آخر ما يبقى فيه الطِّرق من اإلنسان والبعري

نيى أو عالمخٌّ في سما دام م  

  : وقال اآلخر

  والمرء ال تَبقى له سالمى

. منفرد: وفُرادى. طائر: وحبارى. نبت: وحالوى. قَّلنبت، خيفَّف ويث: وشقارى. طائر: وسماىن

: وجواثَى. موضع: وجرادى. متقارنني: وجاءوا قُرانى. بعضهم يف إثر بعض: ورداىف، جاء القوم ردافَى

وعظالَى، وهو مأخوذ من التعاظل، وهو دخول الشيء بعضه يف بعض وتشابكه، ومنه تعاظُل . موضع
وإمنا سمي . يوم كان يف اجلاهلية على بكر بن وائل لتميم: ويوم العظاىل. ذئابالكالب والذُّباب وال

  : قال الشاعر. أن خيرج كل بين أب على راية: بذلك لتشابك أنسام، خرجوا متساندين، واملتساندون

المةٌ فإنفي يوم الغَبيِط م كما  يى وألْوظالَى كان أخْزالع فيوم  

. موضع: وصعادى. موضع: وصقارى. نبت، لغة ميانية: واللّبادى أيضاً. طائر: اللُّبادىو. نبت: وسعادى

  : قال عبيد بن األبرص. ضرب من النبت: والرخامى

 شَمأٌل هبوب تَحِفزه  أو شَبب يحِفر الرخامى

  .نبت: والزبادى

    

  ائد والتضعيف الذي فيه باب ما جاء على فَعول وُألحق بالخُماسي للزو

معروفان، وقالوا فيه : سفّود وكَلّوب. وهو مفتوح األول كلُّه إال السبوح والقُدوس فإما مضمومان
وسنوت، وهو . جبل: وهبود أيضاً. جبل، وهو اسم أيضاً: وعبود. نبت: وخروب. كُالّب أيضاً

w  : قال الشاعر. الكَمون؛ لغة ميانية
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الس همفيهم نّوتُ ال ألْسوالس ندا  مهم أن يقروهم يمنعون جار 

اِخلداع هاهنا، وهو من تقريد البعري جييئه يأخذ منه القُراد حىت يأنس به فيحول : التقريد: قال أبو بكر
. اسم: وحزوب. موضع: وفَلّوج. بئر عميقة: وقَعور. اخليانة: رأسه إليه فيطرح اِخلطام يف رأسه؛ واأللْس

قال . موضع: ودمون هذه. ودمون ليست النون فيه زائدة ألن النون فيه الم الفعل، وهو من الدمن
  : الراجز

ونمتَطاوَل الليُل علينا د  

يمانون إنّا معشر ونمد  

ونِحبوإنّنا ألهلنا م  

أرض ال تنبت شيئاً، تزعم : وبلّوق. ونهذا رواه محاد الراوية المرئ القيس ودفعه البصري: قال أبو بكر
ا من بالد اِجلنوت. العرب أرت: وموت: وقالوا. واٍد معروف، التاء أصلية ألنه من املَرذَكَر : احلَي

  : وأنشد. احليات

  ويأكل الحيةَ والحيوتا

املتأخر عن : والكَيول. لدائمقَيؤهم وديوم فبنوه من القائم وا: وقد قالوا. وماء بيوت، إذا بات ليلته
من كُىن : وأم خنور. قد تقلب هذه احلروف اىل باب فَيعول: قال أبو بكر. العسكر، أواخر العسكر

من كُىن الضبع؛ ومل يِزدنا : أم خنوز، بالزاي املعجمة: قال أبو حامت. اسم من أمساء الضبع: الضبع؛ وخنور
: وأم ِخنور. النعمة: وخنور. اسم ملصر: وخنور. است الكلبة: وِخنور، ويفسرويقال خنور . على ذلك

قوم : وسلّوف. ضرب من النبت: وقَفّور. مكان تدفن فيه النار حىت ختمد: وخمود. اسم: وهبود. الدنيا
ب من احليتان، اسم أعجمي، وهو ضر: وشبوط. هؤالء سلّوف العسكر، أي املتقدمون: متقدمون؛ يقال

ورجل قَبورك خامل . وسبود ذكر بعض أهل العلم باللغة أنه الشعر، وليس بثَبت. وقد تكلّمت به العرب
  .ومطر صيوب أيضاً. سهم صائب: وصيوب. النسب

  باب ما جاء على فَعلّى على عدد الحروف مع الزوائد مما موضع الالم منه ألف مقصورة 

من : وعبنقَى وعقَنىب. غليظ العنق: وعفَرىن. صلب شديد: ودلَنظى. الظّهر قصري الرجلنيطويل : حبركَى
  : قال الراجز. العنكبوت: وعكَنىب. صفات العقاب، وبعنقَى أيضاً

  كأنما يسقطُ من لُغاِمها

w  بيتُ عكَنْباٍة على ِزمامها
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  : قال الراجز. ، وكذلك غَرندىاسرنداه، إذا عاله: وسرندى من قوهلم

  قد جعَل النُّعاس يسرنْديني

  أدفَعه عنّي ويغْرنْديني

. سريع يف أموره: وشبرذى وشمرذى. وسبنتى وسبندى، وهو اجلريء املُقِْدم، ومها امسان من أمساء النِمر

  : قال جرير

 اللَّها معرنِزمات اللّهازِم عظاِم  لقد ُأوِقدتْ نار الشّمرذَى بأرؤِس

: والعلَندى. صلب شديد: وعلَندى. اسم رجل كان أحرق قوماً قُتلوا فعجز عن دفنهم: الشمرذَى هاهنا

. احبنطى الرجلُ: وحبنطى يهمز وال يهمز، وهو القصري العظيم البطن، ومنه قوهلم. ضرب من الشجر

نخداة وبنبى، جارية خدنبنوخدة البقال الراجز. داة، وهي الناعمة التار :  

  تمشي كمشي الوِحل المبهوِر

  الى بخَنْدى قَصٍب ممكوِر

  : قال الشاعر. أرض صلبة: وكَلَندى. ويقال برخداة أيضاً

ى ويومحاِن  بالمجازة والكَلَنْدمووص نْكبين ض ويوم  

وعمل . ضرب من الطري، الواحد بلَصوص، ومجعه على غري قياس: ىوبلَنص. موضع أيضاً: وكَلَندى
  : اخلليل رمحه اهللا بيتاً هو قوله

  كالبلَصوص يتْبع البلَنْصى

    

وضرب . ضعيف، وحفَنكى أيضاً مثله، وضفَنكَى أيضاً مثله: وخفَلْكَى. صلب شديد: وبعري صلَخدى
حفَيتأ : ى وحفَيىت، وهو الضخم، يهمز وال يهمز، فمن مهزه قالوحفَيس. شديد: طَلَخفى وطَلَحفى

: وعصنصى. ِرخو ال غَناَء عنده: وخفَنجى. دويبة شبيهة باجلُعل: وقَرنبى. ضخم: وبلَندى. وحفَيسأ

سيئ اخلُلق، من : تىوبرن. ال غَناَء عنده وعفَرسى، وهو اخلبيث الذي قد أعيا خببثه: وجلَخدى. ضعيف
وضبغطى، وهي كلمة يفزع . الكثري الكالم: وصلَنفَى يهمز وال يهمز. ابرنىت علينا، إذا ترتّى للشر: قوهلم

  : قال الراجز. ا الصبيان

  يفْزع إذ خوفَ بالضبغَطى
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: وكَفَرنى. غليظ: رنتى وشرندىوش. دويبة: وحرقْصى. يعير به الرجل إذا نسب اىل حمق: وحطَنطى

  .قصري: وزونزى. أمحق خامل

  باب ما جاء على فَعوعل مما في موضع الالم من فعله ألف 

  : قال ابن أمحر. دائم النظر: ورنونى. موضع: قَنونى

  كأس رنَوناةٌ وِطرفٌ ِطِمر  عليه الملْك أطنابها مدت

وخجوجى وشجوجى، يمد ويقصر، وهو . ل األطناب بدالً من املُلْك، والكأس الفاعلجع: قال أبو بكر
ورجل خطَوطى، إذا كان أفْزر . جاٍف غليظ: وعثَوثَى. متقارب اخلَطْو: وقَطَوطى. الطويل الرجلني

  : قال أبو زبيد. القفراألرض : ومرورى. موضع: وحزوزى. موضع: وشرورى. الظهر، أي مطمئنه

 المرورى حداتفهن ِعجاُل ِر  من يرى الِعير البن أروى على ظه

وحضوضى، وهي النار، معرفة ال . وحدودى قد جاءت يف الشعر، وهو موضع مل جيئ به أصحابنا
. ناقة عظيمة السنام: طىوشطَو. موضع: وقَرورى. طائر معروف، زعموا: وقَلَولَى. تدخلها األلف والالم

  : قال الراجز. قصري: وزونزى

  وزوجها زونْزك زونْزى

  يفْزع إن خُوفَ بالضبغْطى

  باب ما جاء على يفعيل

  : قال النابغة. نبت: يعضيد

  صفْر مناحرها من الجرجاِر  أشداقها اليعضيد من يتحلّب

ويقطني، وهو كل شجر . موضع: ويربين. عسل يعقد: وقال أيضاً. عقدضرب من الطعام ي: ويعقيد
  .انبسط علي وجه األرض مثل الدباء وما أشبهه

  .هذا آخر أبنية اخلماسي واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا حممد وآله الطاهرين

  ذلك وهذه أبواب ألحقت بالخماسي بالزوائد التي فيها وإن كان األصل على غير 

  باب ما جاء على مفْعنِْلل ومفْعلِّل 
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وكذلك اسحنفر . املكثر فيه املاضي فيه: واملسحنِفر يف كالمه. األسود، وكذلك احمللنِكك: املسحنِكك
  : قال الراجز. ورجل مربنِشق، إذا ابتهج وضحك. املطر فهو مسحنِفر، إذا جرى

زقي عِك أن تأومعلى ع 

  ء لم تَبرنِْشقيأو أن تُري كَأبا

وجمرمز وجمرِمنز، إذا تقبض . ورجل خمرنِطم، إذا استكرب وشمخ بأنفه. وأرض مربنِشقة، إذا اخضرت
  : قال العجاج. وخمرِمنس وخمرِمنص، إذا سكت، ونعم حمرِجنم، إذا اجتمع. واجتمع

ه عاينماً كالِحراج نَعحي 

هيكون أقصى شَلِّه محرنِجم  

ب حمرنِفش وخمرنِفش، باخلاء واحلاء مجيعاً، وحمرنبئ ومعلنبئ، إذا تنفّش للقتال، وكذلك الديك وكل
ومجل مقعنِسس، إذا . وكذلك بعري مزرنِفق، إذا مضى يف السري فأسرع. وسري مدرنِفق ومزرنِفق. واهلرة

يف عنقه كاملمتنع من وكل من أدخل رأسه . وعز مقعنِسس، إذا امتنع من أن يضام. امتنع من أن ينقاد
  : قال الراجز. الشيء فقد اقعنسس

ِرسأم ِرسالشيخ أم قامم بئس  

 على قَعٍو وإما اقعنِْسس إما

وليل معرنِكس . وأنا معلنِكس مبوضع كذا وكذا، أي ميم به. وشعر معلنِكس ومعرنِكس، إذا كثر
  : قال. متراكب الظلمة: ومعلنِكس

  واعلنكساواعلنكستْ أهوالُه 

ورجل معرنِزم، إذا . وأحِسب أن اشتقاق بلْدح من هذا، وهو موضع. ومكان مبلنِدح، إذا عرض واتسع
  : قال الراجز. اشتد وصلب، وكذلك البعري

  ركِّب منه الرأس في معرنِزِم

 هامٍة أعيت بطاح الصدِم في

    

، بال "فيظلّ حمبنِطياً على باب اجلنة: "ويف احلديث. ورمبا مل يهمزالذي قد عظُم بطنه، : واحملبنِطئ، باهلمز
وأنشدنا أبو حامت عن أيب زيد يف احملبنطئ مهموزاً، وهو الذي قد عظُم بطنه من . متغضياً: مهز؛ وفسروه

  : بشم
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 بحقٍّ وإما كان موهونا إما  فظل محبنِطئاً ينزو له حِبقٌ

ورجل مبنلٍد، إذا عرض وغَلُظَ؛ وكذلك . ه، إذا تقبض، وهو مثل املقرِعب سواءورجل مقرنِبع يف ِجلست
وغالم مبعنٍق ومعبنٍق، إذا . وبعري خمبنٍد، إذا عظُم. ورجل مربنٍت، إذا اندرأ بالكالم. مدلنٍظ، غري مهموز

ورجل . طنه، إذا انبطحورجل مطلنفئ على ب. وبعري مبلنٍد ومكلنٍد وجملنٍد، إذا اشتد وصلُب. ساء خلقه
  : وأنشد. أنا من جملنٍظ أوجر: قال أبو حامت: قال أبو بكر. مسلنٍق ومسلنِطح وجملنٍظ، كلّه اذا انبسط

 عليك الحِني والولُج يعطَفْ  أنت ابن مسلنِطح الِبطاح ولم

  : قال الشاعر. ومدعنِكر، إذا تدارأ بالسوء والفحش

 ادعنكار سيٍل على عمِرو ُأسيماؤك  ء والفُحش واألذىقد ادعنْكَرتْ بالسو

وأما مثعنِجر فجاٍر . هذا البيت مل يعرفه البصريون وزعم أبو عثمان أنه مسعه ببعداد، وال أدري ما صحته
ورجل . ورجل مهرمع يف منطقه، إذا أسرع فيه. ورجل خمرنِشم، باخلاء واحلاء، إذا ضمر وهِزل. سائلٌ

  . عن الشيء، إذا تقبض عنهمربنِدع

  باب ما جاء على فَعلَليل وفَنْعليل، وهو ما زاد على الخُماسي بالزوائد والتضعيف 

ماٍض : وناقة خنشليل، وكذلك رجل خنشليل. وحب حنبريت، أي خالص. صلبة غليظة: ناقة جلْفَزيز
  : قال. يف أموره

  قد علمتْ جاريةٌ عطبوُل

   السيف خَنْشَليُلأنّي بنَصل

  : وزعم قوم أن اخلمر تسمى زنجبيالً، ويدلّ على ذلك قول أُحيحة. معرب: وزنجبيل. أي جريء مقِْدم

سني على األنماط لُعبنْجبيُل على  والعالز أفواههن 

  : وأنشدوا. يعين اخلمر

وا بأبي أنِت وفوِك األشْنَب  

نَبرعليه ز كأنما ذُر  

بيُل عاتقٌ مطينجأو ز  

ناقة صلبة، وقالوا : وعنتريس. الداهية: وعنقَفري. تامة اخلَلْق: وناقة علْطَميس. قوله عاتق يدلّ على اخلمر
وجعفَليق وشفْشليق وشمشليق . طائر صغري أصغر من العصفور، زعموا: وعندليب. اجلريئة على السري
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ويقال . ِكساء عفْشليل، إذا كان ثقيالً: وقالوا. ن يف صفة العجوز املسترخية اللحموعفْشليل كلّه يكو
  : قال الراجز. مثله، حديدة الصوت: صخابة، وصهصِلق: وامرأة صهصليق. للضبع عفْشليل لكثرة شعرها

ِبرِلقُ الصوِت بعينيها الصصهص  

  : وقال اآلخر

  لحاضِرقامت تُعنْظي بك وسطَ ا

ماء صاٍف سهل املَدخل يف احللق سائغ للشرب، وقد فسر املفسرون : صهصِلق شائلةُ اجلمائِر وسلْسبيل
ناقص اخلَلْق، : وخنفَقيق. متقارب اخلَطْو: وقَرمطيط. طويل: وسرمطيط. غري هذا، واهللا أعلم بكتابه

  : قال الشاعر. الداهية: وقالوا

  فجئتُ بها موذناً خَنْفَقيقا  ةً كلَّهابها ليل مخَضتُ

. داهية؛ ويقال للعجوز املسنة دردبيس أيضاً: ودردبيس. اسم من أمساء اخلمر، وأظنه معرباً: واخلَندريس

  : قال الراجز

زيجع بيسدرد لَطْعاء 

منها منظراً إبليس نأحس  

وهلْبسيس، وهو الشيء . صلبة شديدة: وأرض عربسيس. زعاق مر: يروماء خمجر. الداهية: واملَرمريس
  : قال الراجز. القليل

 ليته لم يعطَ هلْبسيسا يا

  وعاش أعمى مقْعداً سريسا

 يضم الوارثون الِكيسا حتى

    

ربسيس وخربصيص وخربسيس وح. سيئ اخلُلق: وسنبريت. خاثر كثري الطني: ماء ثَرمطيط: ويقال
بعيدةُ ما بني : وناقة عنفَجيج. ما ميلك خربصيصاً، أي ما ميلك شيئاً: وحربصيص باخلاء واحلاء؛ يقال

. شديد يوصف به الشر: ويوم قَمطَرير. موضع، وأحسبهما معربني: موضع؛ وبرقَعيد: وبربعيص. الفُروج

فاحش الطول، : وسنطَليل. عظيم البطن: ير وطَمحرير، باخلاء واحلاءوطَمخر. كثري ِملْح: وماء خمطَرير
كَمرة : وفَنطَليس مثل فَنحليس سواء؛ يقال. غليظ: وجرعبيل. الفيل األنثى: وزندبيل، قالوا. زعموا

ملسترخية وناقة حندليس وخندليس وخندِلس وحندِلس، كل ذلك واحد وهي ا. فَنجليس، أي عظيمة
w  .جافية عظيمة: وناقة جرعبيب. اللحم
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  ومما جاء وصفاً من المصادر على هذا البناء 

. حبر غَطْمطيط: مسعت غَطْمطيط املاء وغُطامطه وغَطمطته، ورمبا سمي به فقالوا: غَطْمطيط، يقال

. صلبة: وناقة جرعبيل.  الكالم، زعمواكثري: ورجل هندليق. قرقر احلمام قرقراً وقَرقَريراً: وقَرقَرير، يقال

  .وعجوز قَندفري فارسي معرب. ازمهر يومنا، اشتد برده: معروف؛ يقال: وزمهرير

  باب مفْعِلّل 

. ازمهرت الكواكب، إذا زهرت وملعت: ويقال. شديد الربد: ويوم مزمِهر. ماء مزمِهلّ، إذا كان صافياً

لشد: وحبل مسمِهرأيضاً: ويقولون. يد الفَت إذا اشتد ،األمر امسهر .طويل؛ وكذلك : وليل مسجِهر
ر مسبِطرط طويل: شضعبس .فقد استبطر وكلّ ما اشتد .ر يف أمره: ورجل مثبِجرقال الراجز. متحي :  

  إذا اثبجرا من سواٍد حدجا

  وشَخَرا استنفاضه ونَشَجا

مظلم؛ وأصل بنائه من السمادير، : وبصر مسمِدر. من سواٍد يريانه: وأتاناً، ويريدمحاراً : يصف وحشيني
وسري . غليظ: متراكب؛ وكذلك وجه مكفِهر: وسحاب مكفِهر ومكرِهف. وهو ما يراه املُغمى عليه

ماٍض: جمرِهد جاد .ت: ورجل متمِهلّ. منتفخ إما من شحم وإما من غضب أو مرض: ورجل مصمِعد ام
وجملِعب . اقفعلّت يده إذا تقبضت من برد: ومقفِعلّ؛ يقال. ومسمِهلّ ومسمئلّ، إذا ضضمر. الطول

متكبر، ومطلِخم : ومطرِخم. ضربه فاجعلب واجلخد واجلخب، إذا سقط على قفاه: وجملِخد؛ يقال
كأنه من شدة ظلمته ال : وليل مرجِحن. شديد األكل: مصلِقم: صلب شديد؛ وقالوا: ومصلِقم. أيضاً

. مضطرب اجلسم: ومسلِهم. مظلم: وليل مدهلم. ادرهم بصره، إذا أظلم: ومدرِهم؛ يقال. يتحرك

ض: ومقرِعبمتقب .غَب. طويل: ومصلِهبإذا نبت عليه الز ،خالفَر ؛ ازلغبومرمِعلّ؛ ارمعلّت . ومزلِغب
  : قال كثير. مسترسل: وشعر مسبِغلّ. سترخت من البكاءعينه، إذا فسدت جفوا وكثر الدمع فيها وا

سائحي رأسه مستبِغلّةٌ مدِخاللَها  فَو ماألح داِرين كى ِمسرج  

متقبض؛ : ورجل مكبئن وخمبئن. ومصمئك ومضمئد، إذا انتفخ من غضب. صلب شديد: ورجل مصمئلّ
  : قال. ورمبا مسى البخيل بذلك

 وجوه كالسيوف تَهلَُّل إلي   إذ رَأوني وأقبلتْفلك يكبئنّوا

. قاصد ممتد: وطريق متلئب. متقبض، مثل مكبئن سواء: ومقبئن. طويل: ومتمئلّ. منتصب: وحمزئلّ

w  : قال الراجز. متنفِّش، وكذلك الريش: وشعر جمثئلّ
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 الشتاء واجثأّل القُنْبر جاء

 شمس عليها ِمغْفَر وطَلَعتْ

  علت عين الحرور تُسكَروج

وارم؛ امسأدت يده، إذا : ومسمئد. متقبض: ومزرئم. منتصب: ومزلئم. أي تسد لسكوا بعد هبوا
  : قال الراجز. شديد صلب: ومقسئن. ورمت

 تك لَدناً ليناً فإني إن

طَ مقسئنما شئتَ من أشْم  

  : قال. جاد يف أمره: ومشمِعلّ

بليمى مشمِعلّْا رلس بن عم 

  في السفْر وشَواشٌ وفي الحي ِرفَلّْ

 ساعاِت الكَرى زاد الكَِسْل خباِز

    

ِعشإذا ر ،واكوهد الشيخ ؛ اكوأدإذا انقشع، فهو : ومضمِحلّ؛ يقال. ومكوئد ،اضمحلّ السحاب
لوا مكتار مثل مكتالّ، إذا رفعه يف جريه، وفرس مكتئر بذَنبه، وقا. عاٍل مرتفع: وجبل مشمِخر. مضمِحلّ

ازبأر الكَبش، إذا : ويقال. متعرض للشر: ورجل مزبئر. صلب شديد، زعموا: ومسجئر. وهو حممود
ارثعن الرجلُ، إذا فتر من تعٍب أو : مسترٍخ؛ يقال: ومرثِعن. ماٍض جاد: ومرمئد. نفش شعره للِهراش

. ثابت يف مكانه ال يربح: ومرمئز. متقبض عن الشيء: ومشمئز. مثله: مطمئنو. ساكن: ومرفئن. حمى

  : قال الراجز

  أن سوف تُمضيه وما ارمأزا

ض: ومكلئزمتقب .مسني: ومضمئد .كذلك: وجمرئش عريض اجلنبني؛ وفرس جمرئش . ؛ اقلعفومقلِعف
شديد اجلعودة؛ وكذلك : وشعر مقلعطّ. صري جمتمع اخلَلْقق: ومكوئلّ. الطني، إذا تقلّع ِقطَعاً، وهو الِقلْفَع

املقلعد .ومصمِقر شديد احلموضة: ولنب ممذِقر .ت: ومزبِعرب؛ وليس بثَبمتغض . ،ومشخئر ومشحئر
رخص؛ وشعر : وشباب مسبِكر. متفرق: ومبذِعر ومشفِتر. باحلاء واخلاء، إذا تغضب، ومشحئن أيضاً

أسفله. رسلمست: مسبِكر ِمصأعلى بطنه وخ ظُمومقمعطّ، إذا ع ورجل مقمِعد .ومقمِعد :ِسرع .

  : قال الراجز. سريع يف أمره: ومقذِعلّ
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  إذا كُِفيتَ اكتَِفين وإالّ

  وجدتَني أرمُل مقذِعالّ

ومتمئر، .  سريع:ومزِهلم. متكبر؛ ومطرِخم أيضاً: ومطرِهم. ورجل مقذِعر، إذا تعرض حلديث الناس
ومكوِهد؛ اكوهد الشيخ، إذا رِعش من . غليظ: وحمبِجر. امتأر الرمح واحلبلُ، إذا صلُب واشتد: يقال
  : قال. ضخم ال غَناء عنده: ومضرِغطّ. ومطرِغش، إذا متاثل من مرضه. الِكبر

زاإلو قد بعثوني راعي  

لكل عبٍد مضرِغطٍّ كَز  

   بمرمِهزليس إذا جئتُ

مستبِشر: مرمِهز .منبسط: ومسلِحب ممتد .إذا متّ وبلغ . ممتلئ، من كل شيء: ومطمِحر ،ونبت مصمِعد
  .حسن الوجه: وغالم مطرِهف. غايته

  باب فَيعلول 

. سماسم امرأة، واشتقاقه من العجهرة، وهي اجلَفاء وِغلَظ اجل: وعيجهور. سريعة نشيطة: ناقة عيسجور

  : قال الشاعر. ال يدوم على العهد: وخيتعور

 الحب حبها خَيتَعور آيةُ  كلُّ أنثى وإن بدا لك منها

مسنة : وناقة غَيضموز. الشعري؛ وقد جاء يف الشعر الفصيح: والشيتعور. ويسمى الذئب خيتعوراً أيضاً
وخيسفوج، وهو اخلشب . ؛ ورمبا قيل للمرأة تشبيهاًتامة اخلَلْق من اإلبل: وعيطَموس. وفيها صالبة

: رجل هيذكور من قوهلم: وهيذكور؛ يقال. ناقة سريعة: وعيدهول. البايل، ورمبا خص به خشب العشر

: وهيجبوس. لقب رجل من العرب من ِكندة: واهلَيدكور. فالن يتهدكر على الناس، أي يترتّى عليهم

مسنة فيها بقية : وشيهبور. صلبة شديدة من النوق: وصيلَخود. جاء يف الشعر الفصيحخسيس دينء؛ وقد 
وهذا يدخل يف : قال أبو بكر. وحيزبون، وهي العجوز اليت فيها بقية شباب. سيئ اخلُلق: وقَيدحور. قوة

:  الوزن مصنوعتان، قالواوقد جاءت كلمتان يف هذا. باب فيعلون، وهو قليل ال أحسب يف الكالم غريها

فأما يفْتعول فلم جيئ إال يستعور، . الصالبة، وال أعرفها: دويبة، وليس بثَبت؛ وصيدخون، قالوا: عيدشون
  : وقال عروة بن الورد. وهو موضع

  فطاروا في ِعضاه اليستَعوِر  اآلمرين بصرم سلمى أطعتُ

w  : محرقال ابن أ. اللهو: والديدبون
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  ولّى الصبا وتفاوتَ النَّجر  طريقَ الديدبون وقد خَلّوا

  باب ما جاء على ِفِعالّل 

: يقال: قال أبو بكر. الياسمون: ِسِجالّط، وهو النمط يطرح على اهلودج، وهو يف بعض اللغات

ت عجوزاً عندنا رومية وقد سأل. هو فارسي معرب: الياسمون والياسمني، وذكروا عن األصمعي أنه قال
اسم أعجمي، وقد جرى على ألسن : وِسنمار. ِسِجالّطُس: ما تسمون هذا؟ فقالت: عن منَط فقلت

قال . ، وهو اسم رجل بناء كان يف الدهر األول، وله حديث"جزاَء ِسنمار: "ومثل من أمثاهلم. العرب
  : الشاعر

  بما كان يفعُلِسنِّماٍر جزاء  جزاني جزاه اهللا شر جزائه

    

اق. يقال ذلك للرجل قد عمل خرياً فكوفئ بالشروِسِرطْراط، وهو الفالوذ، . طائر معروف: وِشِقر
وِجِهنام، وقالوا . طويل: وِطِرماح. ضرب من النبت، وهو ِفِعلعال أيضاً: وِحِلبالب. زعموا، وهذا ِفِعلْعال

وِسِلنقاع من . أحسب اشتقاق جهنم منه: قال أبو حامت. القعررِكي بعيدة : وِجِهنام. لقب رجل: جهنام
: وِزِلنقاع. متدرئ بالكالم: وِزِلنباع. شِره نِهم: وِجِعنظار. اسلنقع الربق، إذا ملع ملعاناً متداركاً: قوهلم

شِره : ودِلعماظ. اللمتقبض خبيل، وهذا ِفِعن: وِقِرنباع. طويل: وِسِلنطاع. سيئ اخلُلق؛ ويقال ِزِبعباق
وِجِلنفاط لغة . هو اِجلهِبذ بالرومية، وقد تكلّمت به العرب، وقالوا ِسقِْطري أيضاً: وِسِقنطار، قالوا. نِهم

  .شآمية، وهو الذي يعمل السفن ويدخل بني ألواح مراكب البحر املُشاقةَ والزفت

  باب ما جاء على فُعاِلية 

وعفارية وِعفِْرية، . أمر مكشوف واضح: وصراحية. من الرأس إذا مشط، وهي اِهلبِريةما يسقط : اهلُبارية
. الشعر النابت وسط الرأس الذي جيثئلّ إذا اقشعر اإلنسانُ، وأكثر ما يكون ذلك عند الفزع: والِعفِْرية

  .عظيم اخلَلْق: صلب شديد؛ وقُحارية: وبعري قُراسية

ة ومما جاء على فَعاِلي  

: ومحار حزابية. فالن يف رفاهية عيش ورفاغية عيش، إذا كان يف سعة: كَراهية ورفاغية ورفاهية؛ يقال

  : قال اهلُذيل. ضرب من الشجر: والعباقية أيضاً. داهية منكَر: ورجل عباقية. غليظ

ِريدٍة هباقيفي ع كوثوب  w
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باع فالن جراهية : ويقال.  فالن يف جراهية من قومه، أي يف مجاعةمجاعة من الناس؛ يقال جاء: وجراهية
وسباهية، وهو . طويل: وشناحية. أخذت جراهية ماله، إذا أخذت ِخياره: ويقال. إبله، إذا باع ِخيارها

 عزيف اجلن مسعت هواهية القوم، وهو مثل: وهواهية، يقال. الرجل املتكبر كأنه مستلَب العقل من تكبٍر
  .وما أشبهه

  باب ما جاء على فُععلُلة 

وجلُعلُعة وجلُعلَعة، وهي خنفَساء نصفها طني ونصفها . ثُرعطُطة وثُرعطَطة، وهو حساء رقيق: قالوا
عطس فالنٌ فخرج من أنفه جلُعلَعة فسألته : صمعت أعرابياً يقول: قال األصمعي: قال أبو حامت. حيوان

وقُرعطُبة . واجلُلُعلُع من أمساء الضبع. ة ففسر هذا التفسري فال أنسى فرحي ذه الفائدةعن الكلم
  : قال الراجز. ما لفالن قُرعطُبة وال قُرطْعبة، أي ما له قليل وال كثري: وقُرطْعبة، يقال

هِربفما عليه من لباٍس ِطح  

هبطْعوما له ن نَشٍَب قُر  

امرأة : وقُفَرِنية. وأسد خبعِثنة، وقالوا خبعثَنة، أي غليظ. دويبة: وعقُنقُصة. قُرعطُبة: يدوروى أبو ز
  : قال الشاعر. قصرية زرية

  وقُنْفُِعها ِطالء األرجواِن  كأن بطُبطُبيها قُفَرِنيةٌ

صلبة، : وصلُندحة وصلُندحة.  صلبة شديدة:وجلُندحة. قصرية أيضاً: وخرنفُقة. قصرية أيضاً: وقُرنبضة
هو يف بلَهنية : ويقال. زرية قصرية، ورمبا قيل للذكر زلُنقُطة: وزلُنقُطة. وال يكاد يوصف به إال اإلناث

  : قال الشاعر. من عيشه، إذا كان يف رخاء وعزة

  ب قد سطَعاوقد تَرون ِشهاب الحر  ما لي أراكم نياماً في بلَهِنيٍة

  باب ِفعلْنة 

ويلحق . ضيق اخلُلق: ورجل ِزمحنة. وفالن ميشي الِعرضنة، إذا مشى معترضاً. كثري اخلالف: رجل ِخلَفْنة
  .سهلة: أرض ِدمثْرة: ذا

  .آخر اخلماسي وما أحلق به واحلمد هللا وحده

  بعض أبواب اللفيف ومسيناه لفيفاً لِقصر أبوابه والتفاف بعضها ب/\

w  باب ما جاء على فعيلى
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  : قال عدي. ِخطِّيىب، وهي املرأة اليت خيطبها الرجل

 ذوات غائلٍة لِحينا وهن  ِلِخطيبى التي غدرتْ وخانت

  .كان بينهم ِرميا مث صاروا إىل ِحجيزى، أي تراموا مث حتاجزوا: وِحجيزى، تقول العرب

  ".لو استطعت األذان مع اِخللِّيفى ألذَّنت: "طاب رضي الّله عنهقال عمر بن اخل. واِخلليفى، وهي اخلالفة

  .هو لك ِخصيصى، أي خاص: وِخصيصى، يقال

  .وِقتيىت، وهو النمام

  .ما زال ذأك ِهجرياه، أي دأبه: ويقال

  .أخذه ِخلّيسى، أي خلْسة: وِخلِّيسى، يقال

  .ليه شيء فسأله أن يحطّ عنهسألين فالن اِحلطِّيطى، إذا كان له ع: وِحطيطى، يقال

  .وِخبيثى من اخلبث

    

  .وِحثيثى من احلثّ

  .وِخلِّيىب من اِخلالبة، وهي اخلديعة

  وِحديثى من احلديث، 

  باب ما جاء على ِفِعلّى

  .قصري: رجل ِكِمرى

  : قال الراجز. األنف العظيم، ورمبا سمي األنف بعينه ِقِبرى: والِقِبرى

  عاً ِقِبراهلما أتانا راف

على أموٍن ر!ذاهرلة شبس  

دافاها أتى جكان لنا لم  

  .الغنيمة: سريعة ناجية؛ واجلَدافَى: شبرذاة

  .وِزِمكّى الطائر وزِمجى، يقصر ويمد، وهو املوضع الذي ينبت عليه ريشر الذَّنب من الطائر

  باب ما جاء على فُعلِّيل
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  .اسم: شرحبيل

خرميل، وهو اسم من أمساء الداهيةودخمني ودر.  

  .سيىء اخلُلق: وحبقْبيق

  .قصري زريء: وحبرقيص

  باب ما جاء على فُعلْعال

  موضع الالم منه همزة 

  : قال األعشى. جلَنداء ميد يف اللغة العالية

لَنْداءمقيماً وج ماننيِف  في عوتَ المثم قيساً في حضرم  

  : سيب جلَندي فقالوقَصر امل

  إلى ابن الجلَنْدى فارس الخيل جيفَِر

  .معروف، وال أعلم أحدأً قَصرها: والسلَحفاء، ممدود

  باب ما جاء على ِفنْعّل

  .قصري: ِقنصعر

  .مثله: وِحنزقْر

  .املتعرض للناس: وِقندحر وِقنذَحر، بالدال والذال

  ن منه ويلحق بهذا الباب وإن لم يك

بدة وِهربدم ثقيل: ِهرخوأنشدنا أبو حامت عن أيب زيد. و :  

  كنتُ لهم في الحدثان نابا

  أنفي الِعدى وضيغماً وثّابا

  ولم أكن ِهردبةً وجابا

  خلف البيوت َأخِْذف الكالبا

  .البليد الذي يلقي نفسه يف كلّ معضلة: الوجاب

مشوأنشد. ذا يقول بعضهمجبل ِرخوة هك: وِهر :  w
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شَمة في جبٍل ِهرشَمِهر  

  تُبذل للجار والبن العم

  باب ما جاء على فَعلَّلى

  .قَبعثَرى، وهو العظيم اخلَلْق الكثري الشعر من اإلبل والناس

  .أطول ما يكون من الرجال: وسقَعطَرى

  .مثله: وسبعطَرى

  : قال الشاعر. لعبة يلعبون ا: احلَدبدىبوالضبعطَرى والضبغطَرى و

بى كأندبدراتها  النَّبيطَ يلعبون الحبفْحات من دعلى موضع الص  

رى من أمساء الدواهي، أظنتنبوالز.  

  باب ما جاء على ِفعلّى

  .ضخم كثري شعر الوجه والقفا: ِزبعرى

  .ِمشية فيها تبختر: وِسبطْرى

  . رجل قصري غليظ:وِقمطْرى

  باب فَعلَلة وِفعِللة

  .األرض الغليظة، زعموا: الكَرشمة

  .الذهاب يف سرعة، وقالوا الِكلِْسمة والكَلْمشة والكَلْشمة: والكَلْسمة

  .متقبضة اجللد يابسته: وعجوز ِقنِفشة وِقنفَشة

  .والِكرِفئة، واجلمع كراىفء، وهي القطعة من السحاب

  باب فَنْعِلل

  : وأنشد. متشنجة اخللْق: عجوز قَنفَِرش

  قد زوجوني بعجوٍز قَنْفَِرشْ

  .كثرية اللحم مسترخية: وناقة حندِلس، وقالوا خندِلس، باحلاء واخلاء

w  : قال الراجز. يابسة: وعجوز جحمِرش
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  قد وكَّلوني بعجوٍز جحمِرشْ

 عاردِة اللحم كَزوٍم قَنْفَِرش

  .املتقبضة، وأصل الكَزم ِقصر األسنان: صلبة، والكَزوم: رنوين؛ عاردةقد ق: ويروى

  .عظيمة: وكَمرة قَهبِلس

  باب ِفِعل

وال يقال : ؛ وقال أبو بكر"أتان إِبد، يف كلّ عام تِلد"وقالوا يف سجع من سجعهم . أتى عليه الدهر: إِبد
  .هذا إال لألتان خاصة

  .وإطل، وهو اخلَصر

  .معروف: وإِبل

  باب ما جاء على فَعلَلول

  .ذَكَر العظاء: عضرفوط

وزعم قوم أن قُالمة الظفر حذْرفوت، وليس . ما ميلك حذْرفوتاً، أي ما ميلك شيئاً: وحذْرفوت، يقال
  .بثَبت

عال عقْرقوف امسان ج: وقال قوم. ضرب من الطري، وليس بثَبت؛ وقالوا موضع أيضاً: وعقْرقوف، زعموا
  .امساً واحداً مثل حضرموت إمنا هو عقْر قُوف، وهو اسم رجل

قال أبو . وناقة علْطَموس مثل علْطَميس سواء، وهي العظيمة اخلَلْق، وليس بثَبت، وعلْطَميس هو الثَّبت
  .وليس هذا من األول ألن هذا امسان جعال امساً واحداً، وهذا فَعلول: بكر

  باب فاِعالء ممدود

ما : ما قَصع فيه، أي دخلَ فيه، والناِفقاء: لقاِصعاء والناِفقاء، ومها جحران من ِجحرة اليربوع؛ فالقاِصعاءا
  .والراِهطاء والداماء من ِجحرته أيضاً. خرج منه

    

  .الواحدة من حوايا البطن: واحلاِوياء

  .ضرب من النبت: والالِوياء

w  .ا يسقط مع الولدوالساِبياء، وهي املَشيمة، وهو م
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  .الصالبة والِغلَظ: واجلاِسياء

  .ما سفته الريح من التراب: والساِفياء

  .ميسم يكوي له: اجلن والكاِوياء: واخلاِفياء

  باب ما جاء على ِفعِلالء

  ".ِسيماهم يف وجوههم: "السيِمياء، ممدود، وهو مثل السيما، مقصور، من قول اهللا عز وجلّ

  .ف، وهو معربمعرو: والِكيِمياء

  .هي الدبور: واِجلربياء، وهي الريح الشمال، وهو املُجمع عليه، وقالوا

  .األرض امللساء، زعموا: الِقرِحياء: وقالوا

  باب ما جاء على فَعاالء

: اقاء، والطَّب"عياياُء طَباقاُء، كلُّداٍء هلداٍء : "ويف حديث أم زرع. رجل يعيا بأموره وال يقوم ا: عياياء

  : قال الشاعر. الذى تنطبق عليه أموره فال يهتدي لوجهتها

  على أكوارها حين يعكَفُ قالصاً  لم يشْهد خصوماً ولم يِنخْ طَباقاء

  .معروف: وثَالثاء من األيام

  : قال ِبشر بن أيب خازم. وهو الثبات يف احلرب: وبراكاء

 لقتال أو الِفراربراكاء ا  وال ينْجي من الغَمرات إالّ

  : قال الراعي. قطعة من اإلبل عظيمة: وعجاساء. وعجاساء، وهي قطعة من الليل

  بمحنيٍة َأشْلَى الِعفاسر وبروعا  بركَتْ منها عجاساء ِجلَّةٌ إذا

  .ناقتان معروفتان: الِعفاس وبروع

  .موضع: وحماساء

  .ض أيضاً؛ وقالوا شماصاء، وليس بثبتِغلَظ من العيش، وِغلَظ من األر: وشصاصاء

  .فقر، مأخوذ من اخلَصاصة: وخصاصاء

  .أرض كثرية التراب: وكَثاثاء

  .نبت، رمبا مد ورمبا قُصر: واألالالء

  .القصري من الرجال، يمد ويقصر: والربازاء
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 ا يصحوقد جاء في ِفعاالء حرف واحد مم  

  : قال الراجز. اجلرادة األنثىِدباساء، وقد فتحت الدال أيضاً، وهي 

  أقسمتُ ال أجعُل فيها حنْظُبا

  إالّ ِدباساء تًوفّي الِمقْنَبا

  .اخلُنفَساء العظيمة: اجلرادة؛ والغنظُب: الكساء الذي يجمع فيه اجلراد واحلشيش؛ واحلُنظُب: اِملقْنب

  .امرأة جزلة، وليس بثَبت: وجزاالء

وزعموا أن أعرابياً وقف على بعض أمراء . ِقصاصاء، يف معىن الِقصاص: عرفوقد جاء أيضاً مما ال ي
  .، أي خذ يل الِقصاص"الِقصاصاَء، أصلحك اهللا: "العراق فقال

  باب ما جاء على فَعاالن

  .ويف العرب بطنان يقال هلما بنو سالمان. شجر: سالمان

  .نبت: وحماطان

  باب ما جاء على ِفعلى

  .نبت: ِدفْلىِذفْرى وِمعزى و

  .نبت: وِعمقى

  .نبت: وِحفْرى

  .موضع: وِذكْرى وِحسمى

  .نون أبو حامت يف كتاب املذكر واملؤنث ِذفرى وِمعزى: قال أبو بكر

  ومما جاء على فُعلى من األسماء 

  .نبت: بهمى

  .امسان: وسعدى وبشرى

  .أعقبه اهللا عقْىب حسنة: وعقْىب من قوهلم

  .بلد: وبصرى

أن يسكن الرجلُ الرجلَ داراً عمره فإذا مات رجعت إليه، : عمرى ورقْىب قد جاء يف احلديث، فالعمرىو
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  .أن تسكنه داراً وتعطيه أرضاً فإن مات قبلك رجعت إليك، وإن مت قبله رجعت إىل ورثتك: والرقْىب

  : قال الشاعر. وعذْرى من العذر

  لمحدوِدإني حِددتُ وال عذْرى 

  .ال رغْىب يل يف هذا األمر، أي ال رغبةَ يل فيه: ورغْىب، تقول العرب

  .وعدوى من عدوى السلطان

  .فأما الصفات على فُعلى فكثري، حنو حبلى وكُربى وصغرى، وهذا يكثر جداً

  باب ما جاء على فَعلى

  .جبل: رضوى

ال عدوى على : وقالوا. من عدوى السلطان بالضموعدوى . وعدوى من عدوى اجلَرب وما أشبهه
  .فبالفتح ال غري" ال عدوى وال ِطريةَ: "فأما قول النيب صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. جمنون، بالضم أيضاً

  .معروف: ونجوى

  .أي ما دل عليه. عرفت ذاك يف فَحوى كالمه، عليه: وفَحوى، يقال

  .وجدوى من اجلَداء

  : قال. وكَموى، وهي الليلة القمراء. قليلة التستر: امرأة جهوى: مكشوفة، وقالوا: ىوجهو

  ولو صحت لنا الكَموى سرينا  فباتوا بالصعيد لهم أحاح

  : قال الشاعر. ورهوى، وهي املرأة السيئة الثناء يف اِخلالط

  جاِنرحاب الفَرج حمراء الع  ولَدتْ أبا قابوس رهوى لقد

  .ما لك علي رعوى، أي ال ترعي علي، أي ال تبقي: ورعوى؛ يقال

    

  .معروف: وشكْوى

  .العسل: والسلْوى أيضاً. والسلوى من السلُو أيضاً. وسلْوى، وهو ضرب من الطري معروف

  .وفتوى وقالوا فَتيا، ومها واحد

  .وطَغوى من الطغيان

  .واحدوبقْوى وبقْوى وبقْيا 

  : وأنشد. امسان لفرسني: وجلْوى وعلْوى
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 مجداً أو ألثأر هالكا ألبني  وقفت على علْوى وقد خام صحبتي

  .ال غَروى وال غَرو من كذا وكذا: وغَروى من اإلغراء، ويكون غَروى من العجب؛ تقول

  .ضرب من النبت: وهلْثى

  .اسم: وسلْمى

  :  بن ِحلَزةقال احلارث. متله: وشروى الشيء

 أبي حسان في اإلنِْس شروى  ابن ماريةَ الجواد وهل وإلى

 و األدم كالغرِس ِهميانها  يحبوك بالرغِْف الفيوض على

اإلبل كأا خنل من عظمها؛ : فعول من فاض يفيض، واألدم: الدرع السهلة الصنعة؛ والفيوض: الزغْف
  .اِملنطقة: واهلميان يف هذا املوضع

  .علْقاة: نبت؛ علْقى ينون وال ينون، فمن نون قال: وعلْقى

  .والصفات يف هذا الوزن كثرية

  باب ما جاء على فَعالّة

  .وألقى علي عبالّته، أي ِثقله. يف خلقه زعارة: يقال

  .ِشدته: وحمارة القيظ

  .ِشدة برده: وصبارة الشتاء

  .أي مشرفة عليهوفالنة على حبالّة الطالق، 

  باب ما جاء على فُعال

حدائد : واخلُطّاف. اِملحور من احلديد الذي تدور فيه البكْرة: واخلُطّاف. ضرب من الطري: اخلُطّاف
  : معطَّفة من آلة الشرك، وهي اليت عىن النابغة فقال

 تُمد بها أيٍد إليك نوازع  خطاطيفُ حجن في حباٍل متينٍة

  : وأنشد. معروف: ب الثوبوهدا

  كهداب الدمقْس المفتَّل

  .طائر: ونساف

  .معروف، والكَلّوب أيضاً، ومها حديدتان معطوفتان كاِملحجنني: والكُالّب
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  .معروف: والنشاب

  .نبت: والقُالّم

  .داٍء يأخذ الدواب يف أرجلها فيخزرها عن اجلَري ساعةً مث تنطلق:وعقّال

فرس معروف كان من جياد خيل العرب: قّالوذو الع.  

  .نبت: وشقّار

  : قال مهلهل. وحالّم وحالّن، وهو اجلَدي أو احلَمل

الّنكلُّ قتيٍل في كُليٍب ح  

حتى يناَل القتل آَل شَيبان  

  : ويروى

الّمكلُّ قتيٍل في كُليٍب ح  

اممحتى يناَل القتُل آَل ه  

  : وأنشد

 ذبيحاً وإما كان حالّنا إما  ه ذراع الجدي تَكِْرمةًتُهدي إلي

وقُناب، وهو الورق املستدير يف رؤوس الزرع إذا . ويسمى مثر األراك عناً أيضاً. معروف عريب: وعناب
  .قنب الزرع: أراد أن يثمر، يقال

  : قال أبو النجم. نبت: واملُالّح

الّحاً كذاوي القَرم نخُضليم  

. شجر تام، فشبه املُالّح يف لطافته ملّا أن ترك فلم يؤكل بالقَرمل يف متامه: شجر ِلطاف، والقَرمل: املُالّح

  : قال الشاعر. اِحلناء: والعالّم

  بالعالّم معلوُل

: الشتاء؟ فقالما جتتنون يف : قلت لرجل من طيىء: وأخربنا أبو حامت قال. مثر نبت: نبت، وقالوا: وصالّم

  .لُب عجم النِبق: وما الصالّم؟ فقال: قلت. الصالّم

  .نبت: والقُالّع

  .صخرة عظيمة: والقُالّعة

  .نبت: واحلُماض

w  .نبت: واخلُضار
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  .نبت: والزباد

  .نبت، وهو اُألقْحوان إذا جف وتناثر نوره األبيض وتبقَى األصفر: والقُراص

  .نبت: واخلُراط

  .نبت: اخلُبازو

  : قال ذو الرمة. نبت: والكراث

اثُ سائفٍة كأنأعناقَها كُر  لُبس شَريطارت لفائفُه أو ه  

  .فأما الكَراث، بفتح الكاف وختفيف الراء، فبت غري هذا الكُراث، وستراه إن شاء اهللا

  .طائر: وخشاف وخفّاش

  .نبت: وسطّاح

  .حجارة ِرقاق: وصفّاح

  .عيد من أِعاد النصارى عجمي تعرفه العرب: سالّقوال

  .مثر نبت: والسماق

  .طائر: والسمان

  .طائر، وله حديث: والزماح

  .سهم يلعب به الصبيان: واجلُماح

  .نبت: وعالّق

  : قال الشاعر. موضع: والسالّن

 فجانب الصمان بالرقمتين  لمن الديار بروضة السالِّن

  فُعالء ممدودباب 

  : قال الراجز. القُوباء، ممدود، وهو شيء يظهر يف اجللد فيقوبه، مستدير أمحر

 عجباً لهذه الفَليقَه يا

الريقَه باءن القُوهل تَغِْلب  

  .واملُطَواء، وهو التمطّي، غري مهموز

    

  : قال بدر بن عامر اهلُذيل. الرعدة: والعرواء
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األس د تَِفروائِهأسرمن ع دافع  ديوِن بماز أو بعجالر 

  .واٍد معروف: الرجاز

  .والرحضاء، وهو العرق يف عِقب احلُمى

  .بت على عدواَء، أي على انزعاج: الرتول على غري طمأنينة؛ يقال: والعدواء. البعد: والعدواء

  : قال الوضاح. و ارتفاعه وزيادتهوغُلَواء النبت، وه. وغُلَواء، وهو غُلَواء الشباب

  ومضت على غُلَوائها  تلتفت لِلداتها لم

  : قال الشاعر. اجللدة الرقيقة فيها ماء أصفر تسقط مع الولد: واحلُوالء

 الشَّينَذمان عن الجنيِن فَراها  على حوالء يطفو السخْد فيها

  .الذئب: والشيذَمان

  .تركت أرض بين فالن مثل احلُوالء: رضاً خبصبوتقول العرب إذا وصفت أ

  ".من سحب إزاره من اخلُيالء مل ينظر اللّه عز وجلّ إليه يوم القيامة: "ويف احلديث. واخلُيالء من االختيال

  .ضرب من الثياب: والسيراء: قال أبو بكر

  .عرفاء وشهداء وما أشبه ذلكوهذا يف األمساء قليل ويف مجع التكسري كثري، مثل . قال أبو بكر

  : قال الشاعر. قَرماء وجنفاء، ومها موضعان: وكل شيء جاء يف كالمهم على فَعالء ممدوداً حرفان

  كأن بياض غُرته ِخمار  قَرماء عاليةً شَواه على

  : وقال اآلخر يف اجلَنفاء

 طاليِفناء بيتك بالم أنَخْتُ  رحلتُ إليك من جنَفاء حتى

  باب ما جاء على فُعلُالء ممدود

  : قال الراجز. موضع، ممدود، وهو نبت أيضاً: العنصالء

  ِمن ذًبح التَّلْع وعنْصالئِه

  .ضرب من النبت: الذبح

  .دويبة: وحرقصاء

  .وخنفُساء، وقالوا خنفس، لغة ميانية

  باب ما جاء على ِفعِلالء
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: قال أبو بكر. وِجلِْحظاء، وهي أرض ال شجر ا. الغربة والظُّلمة، وِطلِمساء مثلهِطرِمساء، وهي : يقال

ِجلِْحظاء باحلاء : وأنا من هذا احلرف أوجر، أي أشفق، ألين مسعت عبد الرمحن ابن أخي األصمعي يقول
 وقال سيبويه .هكذا رأيته يف كتاب عمي فخفت أن ال يكون مسعه: غري املعجمة والظاء املعجمة، وقال

  .ِجلِْحطاء، باحلاء والطاء، فال أدري ما أقول فيه: يف كتابه

  .وِرمدداء، وهو الرماد

  .وحذِْرياء، وهي أرض حنو اِحلذِْرية، وهي أرض صلبة

  .ريح الشمال: واجلرِبياء

  .ملساء: وأرض ِقرِحياء

  باب ِفعالء ممدود

  .حدة ِصمحاءةِصمحاء، وهي األرضون الصالب الِغالظ، الوا

  .حنوها: وِزيزاءة وِزيزاء

  .حنوها، ورمبا سميت قشرة الطلْعة ِقيقاءة: والِقيقاء

  : قال األخطل. وِسيساء الظهر، وهي أسنان الفَقار

  على يابس السيساِء محدوِب الظَّهِر  حملَتْ قيس بن عيالن حربنا لقد

  : قال الراجز. ِشيشاء: ورمبا قالوا.  نوى له، وهو فارسي معربِصيصاء النخل، وهو بسر ال: والصيصاء

  يمتسكون من ِحذار اإللقاِء

  بتَِلعاٍت كجذوع الصيصاِء

  .مجع ِجلذاءة، وهي األرض الصلبة: وِجلْذاء

  .ضرب من النبت: وِهرداء

  ومما جاء من الزجر في هذا البناء 

اًء، وحأحأ بغنمه ِحيحاًء، وعأعأ ا ِعيعاًء، وجأجأ ا ِجيجاًء، إذا دعاها هأهأ بإبله ِهيه: اِهليهاء من قوهلم
  .لتشرب املاء

قِف احلمار على الردهة : "ومثل من أمثاهلم. وسأسأ باحلمار ِسيساًء وشأشأ به ِشيشاًء، إذا عرض عليه املاء
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  .موضع املاء: ؛ الردهة"وال تقُلْ له سأ

  : قال الشاعر. ِديداًء، إذا عدت عدواً شديداًودأدأِت الناقةُ 

هكُضتَر ضيرلُطَ العِت العرورأم  واع هعبئداء والرالفوارس بالد 

  .الربعة دون الديداء يف العدو

  : قال الشاعر. من زجر الغنم: والِعيعاء

 ونَعيقُوِعيعاء بها  عليك  لَِمعزى أبيك الكلِب أهون شوكةً

  باب مفْعوالء ممدود

  .املَشيوخاء، وهم مجاعة الشيوخ

  .مجع الصغار: واملَصغوراء. واملَكْبوراء، وهم الكبار

  .معيوراُء تكادم: وسئل ابن مناذر عن أهل بلد دخله فقال. مجاعة األعيار، وهي احلمري: واملَعيوراء

  .العبيد: واملَعبوداء

  .التيوس: واملَتيوساء

  .أرض تنبت الشيح: املَشيوحاءو

  .مجاعة األعالج: واملَعلوجاء

    

  : قال الشاعر. أرض ذات مغاريد، وهي الكَمأة السوداء الصغار: واملَغروداء

جحفٌ يتُ الطبيب قَذاها كالمغاريِد  مأمومةً في قعرها لَجفاس  

  .صمغ له رائحةوهى لَثَى الشجر، وهو . أرض فيها مغافري: واملَغفوراء

  .القوم العظام الكَمر: واملَكْموراء

  باب فَعلَالء ممدود

  .موضع: عقْرباء

  .موضع: وحرمالء

  .موضع: وقَرمالء
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  .موضع أعجمي معرب: وكَربالء

  .ضرب من املشي فيه تفارب اخلطو: وكَردحاء

  باب فَعالى مقصور

  .جداىف، وهي الغنيمة

  .جبل معروف: وخزازى

  .موضع: اىلوخز

صغار اإلبل وحشوها، فكأنه : الدهداه: وقال مرة أخرى. تصغري دهداه، وهي اإلبل الصغار: الدهيِدِهني
  : وقوله. صغر الدهداه؛ أراد مجعاً غري معلوم

 وبين يديها التِّبن منثور تمشي  تُلْقَى اإلوزون في أكناِف دارِتها

وكذلك الِبرِحني . واإلوز حوهلا والتنب، أي أا من احلاضر وتركت الباديةيصف امرأةً نزلت يف قرية 
  : وقوله. والِبرحون، وهي الداهية فتجعله كاملتعجب منه

 اإلعصار بعد الوابِلينا بها  وأصبحِت المذاهب قد أذاعت

واحد األعاصري، : عصارأذعت الشيَء، إذا فرقته؛ واإل: فرقت، من قولك: الطرق؛ وأذاعت: املذاهب
وإن شئت جعلت الوابِلني . وهي الريح اليت تثور من األرض فتستطيل يف السماء من األرض كالِعماد

الرجال املمدوحني تصفهم به لسعة عطائهم؛ وإن شئت جعلته وبالً بعد وبل فكان مجعاً مل يقصد به 
  : وقوله. قصد كثرة وال ِقلّة

  من األرضين تَعلَمه نزار  يناوأيةَ بلدٍة إالّ أت

وأما التثقيل فإنه وجد األرض مؤنثة، وكان ينبغي . فإنه أراد مجعاً غري معلوم، وأمسه طرفاً من التعجب
  : وأما قوله له. للمؤنث أن يجمع بالتاء ويثقَّل مثل تمرات فثُقّل يف النون كما ثُقّل يف التاء

  الويالتُ يمددن الثِّدينالها   النساء مسلباٍت فأصبحِت

فإنه كالغلط، شبه الثُّدي بالقُِني، وهذا نوع جمع بالنون على غري ما فسرنا، وقد نقصت منه المه مثل 
ِعزة وثُبة، فكرهوا ِعزات وثُبات وِسنات فتكون األلف كأا الم الفعل، وهي ألف اجلمع، فجمع على 

كون لغري اإلنس، فهي إذا كانت مجعاً للمؤنث من غري الناس أبعد فجرأهم واعلم أن النون ال ت. النون
بفُعول وبالنون، ويشهد على أم : على النون الِعلم باملذهب، وكأم طلبوا مذهب فُعول فقيل بالوجهني

  .أرادوا فُعوالً أم كسروا أول الفعل
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  باب فَعل

  .ويجمع على أفْعل، مثل ضبع وأضبع. اعيجمع على ِفعال، مثل رجل وِرجال وضبع وِضب

  ".وجيمع على فُعل، مثل ضبع وضبع

  باب فَِعل

  .ويجمع على فُعول، مثل كَِرش وكُروش. يجمع على أفعال، مثل فَِخذ وأفخاذ

  باب ِفعل

  .ويجمع على أفْعل، مثل ِضلَع وأضلُع. يجمع على أفعال، مثل ِعنب وأعناب، وِقمع وأقماع

  .ويجمع على فُعول، مثل ِضلَع وضلوع

  : قال اهلذيل. إلًى وآالء، ممدود، وإنى وآناء، وِمعى وأمعاء، وإني وآناء: وقالوا

  بكّل إنٍْي قضاه الليُل ينتعُل

  باب فُعل

  .ويجمع على ِفعلة، مثل طُنب وِطنبة. يجمع على أفعال، مثل دبر وأدبار

  باب فُعل

زلَم : ويجمع على أفعال. ويجمع على ِفعال، مثل ربع وِرباع. الن، مثل جرذ وِجرذانيجمع على ِفع
  .وأزالم

  .الديك: والعترفان

  : قال الشاعر. حنش من أحناش األرض وليس بالعقرب: وعقْربان

 عند رأسي عقْربان كأنّك  تَبيت تُدهدىء القرآن حولي

  : قال الشاعر. ، وهو أن يأكل الرجل بيمينه ويسترها بِشمالهوجردبان، وقالوا جردبان

 تجعْل ِشمالك جردبانا فال  إذا ما كنتَ في نفٍر شَهاوى

  ومن هذا الباب 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1479   

  .أُرجوان، وهو صبغ أمحر، قد تكلّمت به العرب قدمياً

  .الذكر من األفاعي: وأًفْعوان

  : طويل العنق قال الراجز: ورجل اسطُوان

  ون منّي أسطُواناً أعنَقابلَ

  .نبت معروف: وأقحوان

  ونحو من هذا الباب 

  .قُمحان وقُمحان، بالضم والفتح، وهو شبيه بالغبار يركب اخلمر إذا عتقت وصفت

    

  .ذكر اخلنازير: اخلَنزوان، بالفتح: وقيل. ورجل ذو خنزوان، إذا كان متكرباً

  .ضرب من النبت: وعنظُوان

  .طويل مضطرب: ورجل عنظُوان

  .بطن من كلب: وبنو العنظُوان

  .كثري اللحم: ورجل خندبان

  باب آخر على ِفعِليان

  .كثري الكالم: رجل ِهذِْريان

  .حلمة رقيقة الصقة حبجاب البطن: وِحرِصيان

  .ينصمي على الناس باألذى، ويقال صميان أيضاً: ورجل ِصميان

  : قال عبد بين احلسحاس.  النبتضرب من: وِصلِّيان

  وِحقٍْف تهاداه الرياح تَهاديا  فِبتْنا ِوسادانا إلى ِصلِّيانٍة

  .علَجانٍة: ويروى

قال . ذهب القوم بذي ِبلِّياٍن، إذا ذهبوا حيث ال يدرى أين هم وحيث يستبعد موضعهم: وِبلِّيان، يقال
  : الشاعر

  وا على ذي ِبلِّياِنيقال أتَ  ينام ويدِلج األقوام حتى
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  .ضرب من احليتان أحسبه عربياً: وإربيان

  .وِعفِّتان وِعِفتان، بتشديد الفاء، ويقال بتشديد التاء، وهو الرجل القوي اجلايف، وكذلك ِصِفتان

  باب آخر على فَعالن

  : قال الشاعر. هو الثُّمام: ضرب من النبت، وقالوا: الشبهان

 بالمرخ والشَّبهاِن وأسفلُه  تُ الشَّثَّ فَرعهيماٍن ينِْب بواٍد

  : قال الشاعر". تنبت بالدهن: "الباء هاهنا زائدة وهي باء التعليق، كما قال اللّه عز وجلّ

اتُ أخمرٍة هنبال ر رائرِر  الحوالمحاجر ال يقرأن بالس سود  

  : قال سحيم. نبت أيضاً: والعلَجان

  وِحقٍْف تهاداه الرياح تَهاديا   ِوسادانا إلى علَجانٍةفَِبتْنا

  .موضع: وردفان

  : قال الراجز. وقَفَدان، وهي خريطة العطّار اليت جيعل فيها ِطيبه

ونٍة كقَفَدان العطّارفي ج  

  : قال الشاعر. موضع: وشدوان

 باتت على شَدواِن مبردةً  فليتَ لنا من ماء زمزم شَربةً

  .كثري: ونعم عكَنان

  .مِسن: وظيب عنبان

  .األرقان: داٍء يصيب الزرع، وقد قالوا:ويرقان

  .يسترط العدو، أي يلتهمه جلودة عدوه: وفرس سرطان

  .دابة من دواب املاء: والسرطان

  .س تعرفه العربفأما السرطان الذي يعرفه النجامون فلي. داٍء يصيب الناس والدواب:والسرطان

  : قال الشاعر. شديد العدو: وفرس عدوان

وصخر اوِن  عمرو بن الشريد فإنه بندأخو الحرب فوق السابح الع  

  .فوق القارح الغفوان، وليس بشيء: يرويه الكوفيون: قال أبو بكر

  .يغذّي ببوله إذا جرى: وفرس غَذَوان

w  .اديويقال للدبران عني الثور واِملجدح واحل
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  .الذي ينصمي على الناس يتدرأ عليهم: وصميان

  .وقَطَوان، وهو القصري املتقارب اخلَطْو

  .اسم أيب قبيلة، واشتقاقه من الغطَف، وهو قلّة شعر هدب العني: وغَطَفان

  .موضع: وخفَدان

بوحل الصحان، إذا كان يعجبومثل من أمثاهلم. ورجل ص" :من األخيذ الص حانأكذبقال أبو بكر". ب :

األسري، : األصل يف هذا املثل أن شيخاً استرشد عن احلي فكذَبهم فطعنوه فخرج الدم واللنب، واألخيذ
  .فعلت كذا وفعلت كذا: هو األسري يؤخذ فإذا أصبح قال: وقال أبو عبيدة

  .موضع: وروحان

  .منصِلت يف أموره: ورجل صلَتان

  .موضع: وسفَوان

طائر: وانوكَر.  

  .جنم: ودبران

  : وأنشدوا بيت الزباء. الرصاص، زعموا: والصرفان. ضرب من التمر: وصرفان

  ما للِجمال مشْيها وئيدا

  أجنْدالً يحِملْن أم حديدا

  أم صرفاناً بارداً شديدا

  أم الرجال جثَماً قُعودا

  .غليظ الرقبة: ورجل رقَبان. املوت: الصرفان: ويقال

  باب ما جاء على فُعالن

  .اعلم أن هذه األبواب طال بعضها فليس يخرجها ذلك من اللفيف ألن فيها األمساء واملصادر والصفات

  .العذاب، واللّه أعلم: واحلُسبان يف الترتيل. على اللّه حسبانك، أي حسابك: احلساب؛ تقول: احلُسبان

  : قال الشاعر. ال كُفْرانَ للّه، أي ال نكفر ِنعم اللّه: وغُفْران وكُفْران؛ تقول

 وال كُفْران للّه، نائم وجفني،  من الناس ناس ما تنام عيونُهم

  .وخسران من اخلسارة

  .وفُرقان من التفريق بني الشيئني، وبه سمي الفُرقان، واللّه أعلم، ألنه فَرق بني اإلميان والكفر
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  .موضع: وعسفان

  .موضع: خرمانو

  .اسم: وكُزمان

    

  .موضع: وقُزمان

  .مل يِصبه جدري وال حصبة: وقُرحان؛ رجل قرحان

  .جبل: وسمنان

  .جبل أيضاً: ولُبنان

  .قصر كان باليمن هدم يف اإلسالم: وغُمدان

  .قضيب الفرس واحلمار، ورمبا قيل ذلك لإلنسان أيضاً: واجلُردان

  .اسم: وهردان

رانوضروى بيت النابغة الذبياين. اسم: موي :  

  طَعن المعاِرِك عند المحجر النَّجِد  ضمران منه حيث يوِزعه كان

  .ضمران، بفتح الضاد ال غري: وروى األصمعي

  .على اللّه تكْالين، أي توكُّلي، وهذه واو قُلبت تاًء: وتكْالن من قوهلم

  .ان، وهو الذي تسميه العامة الربونهذا عرب: وعربان من قوهلم

  .، وهو كلب"يف بطن زهمانَ زاده: "ومن أمثاهلم. اسم كلب: وزمهان. موضع: وزهمان

  .اسم: وحرثان

  .اسم: وغُبشان

  .اسم: وبرسان

  .اسم: وسبالن

  .وهذه أمساء تكثر، وستراها يف كتاب االشتقاق إن شاء اهللا

  .ي يكتف يف مشيه فيرتو قبل أن تبدو أجنحتهوجراد كُتفان، وهو الذ

  : قال علقمة. أجرته؛ حلوت الكاهن حلْواناً: وحلْوان الكاهن

 عنّي الشِّعر إذا مات قائلُه يبلِّغ  فمن راكب أحلُوه رحلي وناقتي
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 بن احلاِف بن حلْوان بن ِعمران: وقد مست العرب حلْوان". نهي عن حلْوان الكاهن: "ويف احلديث
وذكر ابن الكليب أن حلْوان هذا البلد املعروف أقطعه بعض ملوك العجم حلْوان بن ِعمران هذا . قُضاعة

  .فسمي به

  : قال الراجز. سقيتين عنك سلوةً وسلْواناً: وسلْوان، يقال

  لو أشرب السلوان ما سِليتُ

  .عدوى عليكال عدوان عليك، أي ال : وعدوان من قوهلم

  .وعنوان الكتاب، وقالوا علْوان أيضاً

  : قال األعشى. اسم أعجمي قد تكلُّمت به العرب: وبرجان

  من بني برجان في الناس رجح  يوم ذي ساِتيدما وِهرقْل

  .هذا برهان هذا، أي إيضاحه: والبرهان من قوهلم

  .وبطْالن من الباطل

  .وهذا يف الصفات كثري

  باب فعالن، وهو قليل

  .جبل: ضجنان

  .وكتب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل أملوك ردمان. موضع: وردمان

  : قال الراجز. موضع: ورخمان

فيانبثابِت بِن جابِر بن س  

خْمانالفتى غادرتُم بر مِنع  

  : قال الفرزدق. موضع أو جبل: وسلْمان

 ميت لو علمِت عظيم وذلك  مى بن جنْدٍلومات على سلْمان سلْ

  .موضع: وقَرمان

  .موضع: وصعران

  .اسم: وصغرن

  ِفعِلالن : وباب منه
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  .اسم: ِحدِرجان

  .اسم؛ ورمبا سمي القمر ِزبِرقاناً: وِزبِرقان

  فَعلّالن : وباب منه

  : قال الراجز. سيىء اخلُلق: هزنبزان

ِنيِت بهزاِنلو قد منْبز  

  .متدرىء على الناس: ودعنكَران

  باب فَعلَالن

  : قال الراجز. أرض ملساء: صحصحان: ومنه أيضاً

  وصحصحاٍن قَذٍَف كالتّرس

  : قال الراجز. صغار اإلبل، وكذلك الدهداه أيضاً: ودهدهان

هكَبرمنها ي اهدهَل الدعقد ج  

  ها تَجنَّبهوجعلَتْ ِجلَّتُ

  .معروف عريب: وزعفَران

  .وأحسبه دخيالً. موضع: وعسقَالن

  باب فَوعالن

  .اسم، وهو لقب رجل من العرب: احلَوفَزان

  .اسم، وهو أبو بطن منهم: وعوكَالن

  : موضع، قال الشاعر: وصومحان

ى ويومجازة والكَلَنْدحاِن  بالمموضو نْكبين ض ويوم  

ثَبانوعاسم: و.  

  .شديد يف اخلري والشر: ويوم أرونان

  .موضع: وحوتنان

w  باب آخر
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  .ابن ثَأداه: ورمبا قالوا البن األمة. هو ابن ثَأْداء ودأْثاء وثَأْطاء، كلّه يوصف به احلُمق: يقال

  باب ما جاء على فَعلوت

  .آنسة ال تنِفر: ناقة تربوت

  : الشاعرقال . خدأع مكّار: ورجل خلَبوت

  وشر الرجال الخالب الخَلَبوتُ

، ورمبا "رهبوت خري من رمحوت: "ومن أمثاهلم. وملَكوت وجبروت ورحموت؛ ورهبوت من الرهبة
  ".رهبوتى خري من رحموتى: "قالوا

  .وعظَموت من العظَمة، وال أدري ما صحته

  .وسلبوت من السلب

  .بوت، أي تصلح للحلب والركوبناقة حلَبوت ركَ: وقالوا

  باب فَعلول

  .معروف: قَربوس السرج

  .أملس: وقاع قَرقوس

  .أسود: وخلَكوك

  .ضرب من النبت: وحلَبوب، قالوا

    

  : وأنشدين أبو عثمان األشنانداين. اخلمر: العنب بعينه، وقالوا: أغصان الكَرم، وقالوا: وزرجون، قالوا

  كأن بالبرنأ المعلول

  ماء دوالي زرجوٍن ِميِل

  : قال الشاعر. ضرب من الشجر: وعسطوس

  عصا عسطوٍس ِلينُها واعتدالُها

وأنشد اخلليل، وزعموا أنه هو . ضرب من الطري يوصف به املهزول النحيف أو احلقري اجلسم: وبلَصوص
  : عِملَه

  كالبلَصوص يتْبع البلَنْصى
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  .ل النحيف أو احلقري اجلسموبعصوص يوصف به املهزو

  .بلد معروف، معرب: وطَرسوس

  باب فعلْعيل

  .سيىء اخلُلق: حبقْبيق

  .اسم: وشرحبيل

  .طائر: وحمقْميق

  باب فَعالن

: نصفه خاٍل ونصفه ماء؛ وإناء قَعران: حنوه؛ وإناء نصفان: إناء قَربان، إذا قارب االمتالء؛ وإناء كَربان

  . وحنوه إناَء طَفّان، إذا قارب االمتالءبعيد القَعر؛

  .موضع: وخفّان

  .معروف: وجبان

  .خفيف سريع: وزفّان

  .وقد مست العرب هصيصاً. اسم من هصصته، إذا وطئته أو كسرته: وهصان

  .ريح باردة: وشفّان

  .وجاء على قَفّان ذلك، أي على أثره

  .اسم: وزبان

  .اسم أيضاً: وربان

  .هذا كثريةوالصفات ِىف 

  باب ِفنْعْألة، وال يكون إال مهموزاً

  .جريء مقِْدم: ِسندأْوة

  .حنوه: وِعندأوة

  .مثله، وهو الصلب الشديد: وِقندأوة

  .عظيم اللحية: وِكنثَّأوة

w  .عظيم البطن: ورجل ِحنظَأوة
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  باب فَعلُوة

  .حرقُوة، وهي أعلى اللَّهاة وأعلى احلَلْق

  .لْت ين العنق ورأس العضدوالترقوة، وهي القَ

  .ثُندؤة: والثَّندوة، من مل يهمز فتح أوهلا، ومن مهز ضم فقال

  .ضرب من النبت: وقَرنوة

  .إحدى عراقي الدلو، وهي اخلشبتان املصلَّبتان على رأسها: وعرقُوة

غنضوة، وليس باجليد، واألول : إحدى عناصي الشعر، وهو املتفرق يف الرأس؛ وقد قالوا: والعنصوة
  .أعلى

  .وقد مسوا عنفُوة ومل يسموا عنفُوة، وال أدري مما اشتقاقه

  باب ما جاء على ِمفعال

  .وهو كثري، وإمنا كتبنا منه ما يستغرب

  : قال الراجز. ِجلدة الرأس: اِمللطاط: وقال قوم. مجلته: ِملطاط الرأس

  ينتزع العينيِن بالِملطاِط

  .الغائط من األرض املطمئن: واِمللطاط

  .وِمعقاب، وهو سري أو خيط يجممع به طرفاً حلقة القُرط يف اُألذن

يتقدم على ظَهر البعري فيعِقر غاربه، وكذلك القَتب إذا كان يعض على : رجل ِمركاح: وِمركاح؛ يقال
  .ظهر البعري

  : قال الراجز. ه وتتناول به أغصانُ الشجراِملحجن، وهو عود يعطف رأس: واِملعصال

  إن لها ربا كِمعصال السلَم

ونَم ها فَآذهبِويلن تر إنك  

  .ما شددته يف العضد من سري أو حنوه: واِملعضاد

ال يثبت يف : وِمقالق من القَلَق؛ رجل ِمقالق. بليغ صيت: خطيب ِمصلَق وِمصالق: وِمصالق من قوهلم
  .ِمقْالق: وضع؛ ورمبا قيل للذي ال يكتمم

  .منقادة: وناقة ِمذعان

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1488   

قال ابن . ما كان يأخذه الرئيس يف اجلاهلية من املَغنم، وهو الربع: اِملرباع: وِمرباع، وللِمرباع موضعان
  : عنمة

فايا لكمنها والص باعوالنَّشيطةُ والفضول  الِمر ككْموح  

ما انتشطوه قبل الغارة : ما يصطفيه الرئيس، والنشيطة: الربع من الغنيمة، والصفايا: رباعاِمل: قال أبو بكر
ما يعجز عن القَسم حنو اإلداوة والسكني وحنو ذلك، وكل هذا قد ثبت يف : من فرس أو ناقة، والفُضول

  .يف أول الربيعالناقة اليت تنتج : واِملرباع. اإلسالم إالّ اِملرباع فإن اهللا جعله خمساً

  .اخلشبة اليت تضرب ا الثياب إذ غُسلت، وهي اِملرحاض أيضاً: واِملعفاج

  .حجر يرضخ به النوى، أي يدق: وِمرضاخ

  .وناقة ِممراح مر املَرح

  .تدِمن الطيب: وِمعطار، امرأة ِمعطار

  .ورمبا سمي الكثري الضحك ِمهزاقاً. طياش خفيف: ورجل ِمهزاق

  .سريعة القبول ملاء الفحل: راعوناقة ِمق

  .متقدمة يف السري: وناقة ِمسناع

  .كل شيء عرجت فيه فصعدت من سفْل إىل علْو فهو ِمعراج: واِملعراج

  .خشبة حترك ا النار: واِملحراث

  .دخال يف األمور: ورجل ِممزاق. وِممزاق؛ امرأة ِممزاق ورهاء، أي هوجاء بلْهاء

  .قريبة العهد بالفحل: وناقة ِمطراق

  .يكْرف آتنه، أي يشمها: ومحار ِمكراف

  .وناقة ِميجاف من الوجيف

    

وزعموا أنه ال يقال هاون ألنه ليس يف الكالم فاعل موضع عني : قال أبو بكر. واِملنحاز، وهو اهلاوون
  .الفعل مه وأو من األمساء

  : قال الشاعر.  موضع:واِملهراس أيضاً. واِملهراس، وهو اهلاوون أيضاً

 أقحاٍف وهاٍم كالحجْل بعد  فاسأل الِمهراس عن ساكنه

  : ِمهراس، واجلمع مهاريس، قال الشاعر: ويقال للناقة الشديدة األكل

  مهاريس أمثاُل الِهضاب مجاِلح
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  .جيدة العنق: وفرس ِمعناق

ن إالّ أبا عبيدة، وذكروا عن اخلليل أنه ورد هذه احلرف البصريو. شديد احلُضر: وفرس ِمحضار وِمحضري
  .فرس ِمحضري، وهو شاذّ: قال

  .شديد الطَّرب: ورجل ِمطراب

  : قال مهلهل. شديد اخلصومة: ورجل ِمعالق

 ألد ذا ِمعالِق وخَصيماً  إن تحت األحجار حزماً وليناً

  .ِمغالق: ويروى

. ما يغلَق الرهن، تبقى يف يده كما يبقى الرهنورجل ِمغالق، وهو الذي تغلَق على يده الِقداح ك

  .كثري الفوز. وكذلك ِقدح ِمغالق

  .واِملسبار، وهو اِمليل الذي يقدر به اجلُرح

  .مثله: واِملحراف

  .عادا أن تنتج الذكور: وناقة ِمذكار

  .عادا أن تلد اإلناث: وناقة ِمثناث

  .لطه دموناقة ِمنغار وِممغار، إذا حلبت لبناً خي

  .تحلب لبناً فيه ماء أصفر منعقد: وناقة ِمخراط

  .وناقة ِممالط وِممالص، إذا ألقت ولدها قبل متامه

  .سريعة العطش: وناقة ِمهياف وِملواح

  .حنو ذلك: وِمسهاف

  .سريعة السمن: وناقة ِمشياط

  .جارةفأس غليظة تكسر ا احلجارة، وهو أيضاً حجر عظيم تكسر به احل: وِملطاس

  .سهم عريض القذَذ: وِمحراس

  .غليظة اخلَلْق: وامرأة ِمجبال

قال . عريب معروف: واِملخراق الذي يلعب به الصبيان. يتخرق يف األمور وميضي فيها: ورجل ِمخراق
  : قيس بن اخلطيم

  كأن يدي بالسيف ِمخراق العِب

  : قال جرير. لعبة يلعب ا: وِمهزام
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  وتلعب الِمهزاما

  : قال األخطل. هو الصوجلان الذي تضرب به الكرة: يجار، قالواوِم

ٍم في شريدهمصيسعى بع درالعب يسعى بِميجاِر كأنه  والو 

  .منهزموهم: اسم رجل؛ وشريد القوم: اسم فرس؛ وعصم: والورد

  .تؤخر إدراكَها: وخنلة مئخار

  .خنلة من عادا أن توِقر: وِميقار

  .لة ال ترِطبخن: وِمبسار

  .يغار على أهله: ورجل ِمغيار

  .كثري املغاورة، أي يغري على الناس: ورجل ِمغوار

  .كثري الظَّفَر: ورجل ِمظفار

  .خشبة النساج، وهي اليت يلُف عليها الثوب: واِملنوال

  .كثري الكالم: ورجل ِمهمار وِمهذار

  .يعتزل الناس وال حيالّهم: ورجل ِمعزال

مل جيىء يف كالمهم ِمفعالة إالّ هذا : قال أبو بكر. يعزب عن الناس بإبله، وقالوا ِمعزابة: زابوكذلك ِمع
  .احلرف الواحد

  .كثري الكالم يتقعر يف كالمه: ورجل ِمقعار

  .ضرب من الذباب: وِمحظار

  .يستأنف املَراعي واملنازل: ورجل ِمئناف

  .وِميجاز من اإلجياز يف اجلواب وغريه

  : واسعة الفَرج؛ قال الشاعر: يقابوامراة ِم

وأسرتم بني الميقاِب  ُأنساً كما حاولتم بإسار جاركم  

  .الذي يعترض يف كل شيء: الكثري احلركة، وقالوا: ورجل ِمتياح، وهو التيحان

خذ ضعيف، أُ: ِمفعال من النجابة، أي يلد النجباء، ورجل ِمنجاب: ورجل ِمنجاب له موضعان، ِمنجاب
  .من السهم اِملنجاب الذي يكسر أعاله فينكس

  .يسهب يف كالمه فيكثر: ورجل ِمسهاب

  .ترب الناس، أي جتمعهم: وأرض ِمرباب
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  .قريبة العهد بِضراب الفحل: وناقة ِمضراب

  .ال تعهد نفسها بالطيب: وأمرأة ِمتفال

  .كثرية العشب: وأرض ِمعشاب

  .وِمنماص، وهو اِملنتاف

  : قال األعشى. فراص، وهو إشفى عريض الرأس تفرص به النعالوِم

كم وأدفعِملْحبا  عن أعرأضكم وأِعير لساناً كِمفراص الخفاجي  

  .اخلفاجي منسوب إىل بين خفاجة من بين قُشري

  .كثرية الدعس، وهو الرمل الدقاق: وأرض ِمدعاس

  .وكذلك اِمليعاس من الوعس

  .ة كثرية احلركةنِزق: وأمرأة ِمنداص

  .تجاوز وقت ِنتاجها: وناقة ِمدراج

  .وامرأة ِمغناج، من الغنج كالدالل. وِممراج، وهو الرجل الذي يمِرج أموره وال يحكمها

يذيع األسرار وال يكتمها، : ورجل ِمذياع. تسحج األرض خبفّها فال تلبث أن تحفى: وناقة ِمسحاج
  .شائع إتباع ال يفرد: وقال قوم. ئع شائعذا: وكذلك ِمشياع من قوهلم

    

  .يضيع أموره: ورجل ِمضياع

  .سائع إتباع: وقال قوم. ضائع سائع: وكذلك ِمسياع من قوهلم

  .تريع إىل صوت الراعي، أي ترجع إليه: وناقة ِمرياع

  .متقدم يف سريه: وفرس ِمسناف

  .غائط من األرض: وِملطاط

  ومن هذا الباب 

  .واضح: طريق ِميتاء

  : قال امرؤ القيس. واِملقالء، وهي اخلشبة اليت يضرب ا الصبيانُ القُلَة

  أقَب كمقالء الوليد خميص  تعلو النِّجاد عشيةً فأصدرها
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  .ومحار مقالُء عوٍن، إذا كان يسوقها

 فأما اِملهدى، مقصور، .كثري اهلدايا: ورجل ِمهداء. ِمحشأ: إزار غليظ، ورمبا همز وقصر فقيل: واِملحشاء
  .فهو اإلناء الذي يهدى فيه من طبق وغريه

  .فأما اِملقْرى اإلناء الذي يقرى فيه فمقصور. كثري الِقرى: ورجل ِمقراء

  .خشبة تحضأ ا النار، أي حترك، مقصور ال غري: واِملحضأ

  .طيهميحذي الناس، أي يع: ورجل ِمحذاء. الذي يحذى به: واِملحذى، مقصور

  .سهل التقريب سريعه: وفرس ِمرخاء

قال الشاعر. يزجيها ويرسلها: ورجل ِمزجاء املطي :  

 لتَراك الفرأش الممهِد وإني  وإني لَِمزجاء المطي على الوجى

  .يزري عليهم: ورجل ِمزراء على الناس

  .وهذا باب يطول، وفيما رمسناه كفاية إن شاء اللّه

  باب فُعيل

  .ضعيف: لزمي

دفعة اخليل يف الرهان : وسكَّيت، وقالوا سكَيت بالتخفيف، وهو آخر ما جييء من اخليل يف احلَلْبة، واحلَلْبة
  .كحلْبة السحاب باملطر، مث كثر ذلك حىت سمي موضع اِملضمار حلْبة

  .يسترط كل شيء، أي يبتلعه: وسريط

  .بل هو التني بعينه: ومضرب من الشجر يشبه التني؛ وقال ق: وجميز

  .طائر، وقالوا جميل بالتخفيف: وجميل

  .شجر: والعلَّيق

  .القُباط، وهو أعلى اللغتني: وقال قوم. والقُبيط، وهو الناطف

  .اسم: وعميص

  باب فَعليل

  .نبت: حمصيص

  .نبت، زعموا: وهمقيق
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  .الشديد: موضع، ويقال: وصمكيك

  .إنه دخيل: قيق ذكره اخلليل وحده وكان يقولاهلَم: قال أبو بكر

  باب ِمفْعيل

  .وِمشريق، وهي املَشرقة. رجل ِمنطيق

  .وفحل ِمغليم

  .وفرس ِمحضري، وال يقولون ِمحضار، وهو القياس

  باب ِفعليت

  .ِعفريت ِنفريت، إتباع ال يفرد: وقالوا. شيطان، واجلمع عفاريت: ِعفريت

  .موضع: وِعزويت

  .ِرس الشيَء، أي يأخذه غَصباًيعت: وِعتريس

  .اسم: وِعتريف

  .ضرب من النبت: وِصمليل

  .اآلجر أو حنوه، رومي معرب: وِقرميد

  .ورمبا مسيت اخلمر ِقنديداً. عصري عنب يطبخ بأفاويه: وِقِنديد

  باب ِفعِويل

  .نبت: ِغسِويل

  .طائر: وِسمِويل

  باب فُوعال

  .وامعروف، على أنه معرب، زعم: طُومار

  .اسم: وسوالن

  .موضع: وسوبان

  .موضع: وسوالن

  .ويلحق به طُوبالة، وهي النعجة، وال يقال للكبش طُوبال
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  باب فُعلِْنية

  .هو يف بلَهِنية من عيشه، أي يف سعة ورخاء، وكذلك يف رفهِنية: يقال

  : وأنشد

  قد سطَعاوقد تَرون ِشهاب الحرب   ما لي أراكم نياماً في بلَهِنيٍة

: ورمبا سمي الشعر النابت يف وسط الرأس عفَرِِنية، وهي الِعفراة؛ وقال مرة أخرى. وعفَرِنية، وهو الداهي

  .وقُلَنِسية، وقالوا قُلَيِسية، وهو أعلى. والصحيح ِعفِرية

  باب فَِعالن

  .معروف: وقَِطران" أفْسى من ظَِربان: "يقالو" دابة معروفة بالبادية منتننة الرائحة من ظَِربان: ظَِربان

  .أحسبه موضعاً أو نبتاً: وشِقران

  باب ِفعلْنَة

  .هو ميشي الِعرضنة، وهي ِمشية فيها اعتراض

  .كثري اخلُلْف: ورجل ِخلَفْنة

  .يبلِّغ الناس أحاديث بعضهم عن بعض: ورجل ِبلَغنة

  .ورجل إلَعنة، أى ِشرير

  .اخلُلق خبيل ضيقسىيء : ورجل ِزمحنة

  .سهلة: وأرض ِدمثْرة

  باب فُعالّن

  .موضع: خضمان

  .طويل: ورجل عمدان

  .غمد السيف، وليس بثبت: وغمدان، قالوا

  .أرض: وجربان وجلُبان، ومها أيضاً ِقراب السيف وفُركان

  .جبل: وعرفان

  .دويبة: وعرفان أيضاً
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  باب ِفِعنْالل

  .موضع: ِفِرنداد

  .موضع: ِرندادوِس

  باب فَِعيالء

  .كثرية: وإبل عجاساء. عاجز ال يرتو: فحل عِجيساء وعجاساء

  .ومتر قَِريثاء وكِريثاء

  .موضع: وظَِليالء

  باب فُعلَى

    

  .الكذب والباطل: السمهى

  .قوم جمتمعون: لُبدى: وقالوا. طائر: ولُبدى

  باب ِمفِْعلَّى

ى، وقالوا ِمرِعزِعزاء، ممدودِمر.  

  .رجل يرقَد يف أموره وميضي، أي جيد فيها: وِمرِقدى

  باب فعيلَى

  .لُغيزى، وهو موضع يلِْغز فيه اليربوع فينعطف يف سربه

  .لعبة هلم: وبقَّيرى

  باب فَعلَلَّى

  .حنوهأخذ فالن يف اليهيرى، أي أخذ يف الباطل و: يهيرى، وهو الباطل، يقال

  .كملة تقال عند اإلصابة يف الرمي: ومرحيا

  .موضع: وبرديا

w  باب فَعلوتَى
w
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  .رغَبوتى ورهبوتى ورحموتى، من الرغبة والرهبة والرمحة

  باب يفْعيل

  .يقْطني، وهو كل شجر انبسط على األرض حنو الدباء واحلَنظَل وما أشبههما

  .ثُرعسل يعقد حىت يخ: ويعقيد

  .ضرب من النبت: ويعضيد

  .ويدخل يف هذا الباب يبرين، وهو موضع

  باب يفْعل

  : ومثل من أمثاهلم. يرمع، وهي حجارة ِرقاق تربق يف الشمس

  كَفّا مطلَّقٍة تفًتُّ اليرمعا

  ".معأخذلُ من يلْ: "؛ وقد قيل أيضاً"أكذب ِمن يلْمع: "ومن أمثاهلم. ويلْمع، وهو السراب

  .اسم: ويرفَى

  .اسم أيضاً: ويرهى

  باب يفَنْعل

  .يلَندد، وهو الرجل البخيل الضيق

  .عود يتبخر به: ويلَنجج

  .هو الذي يسمى الداِرش: ِصبغ أسود، وقال أبو حامت: ويرندج

  باب ِفعيول

  : قال النابغة. درِدري الزيت: الِكديون

نلَيع ويةًِبِكدكُر نصافياتُ الغالئِل  ٍن وًأشِْعر إضاء فهن  

  .موضع: وِذهيوط. بعر يحرق وينثر على الدروع حىت ال تصدأ: الكُرة

  .وِعذْيوط، وهو الذي إذا جامع النساء استرخى دبره حىت خيرج رجيعه

  .دا بة، زعموا، أو سبع: وِحرذَون، بالدال والذال

w  .ِبزيون، فخطأ: فأما قول العامة. روفمع: وِبزيون
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1497   

  .معروف: وِبرذَون

  .داٍء يف البطن حنو اهلَيضة:وِعلَّوص. ابن آوى، هكذا قال اخلليل: وِعلَّوص وِعلَّوض

  : قال الشاعر. الذئب، ورمبا قيل ِقلِّيب: وِقلَّوب

  الجوالبيجِلب الشر البعيد وقد  أتيح لها الِقلَّوب من بطن قَرقَرى

  .كذا أنشده أبو حامت عن أيب زيد

  .ِعجول يف قول اخلليل: الِعجل من البقر األهلية؛ وال يقال للوحشي: وِعجول

  .مثر شجر معروف، وهو البندق: وِجلَّوز

  .ولد اِخلرتير: واِخلنوص

  .ورأم ِخن: وقالوا. من أمساء الضبع، وليس بثَبت: وِخنور، قالوا

  .عظيم اللحية: ورجل ِهلَّوف

  ومما يلحق بهذا الباب 

  .ِخنوف، وهو العِيي األبله

  .معروفة: وِسنور

  باب ما كان في أوله تاء

  فمنها أصلية ومنها مقلوبة عن الواو 

  .من ذلك تنضب، ضرب من الشجر

  .ولد الثعلب: وتتفُل

  ومن غير هذا الوزن 

  : قال الراجز. ي قد أرطب من أذنابهتذْنوب، وهو البسر الذ

  فعلِِّق النَّوطَ أبا محبوِب

  إن الغَضا ليس بني تَذْنوِب

  .جليلة صغرية من ِجالل التمر: النوط هاهنا

  : قال الشاعر. موضع: وتضروع
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ملُوك أمس تركتُه وِنععِسفُ  أخو الصعمري باليدين ويي روعبتَض  

عسف البعري، إذا ارتفعت حنجرته عند املوت؛ : يقال.  فهو يضرب بيديه على األرضيصف رجالً طُعن
  .ميري، كأنه ميسح األرض بيديه: وقوله

  .ضرب من التمر: وتعضوض

فو : رئيسهم، وقالوا: وتدرأ القوم، مثال تدرع. متر حمت، إذا كان شديد احلالوة: وتحموت من قوهلم
  .دائم: أمر ترتبو. تدرههم

  .ترتل اللنب من غري أن يقرعها الفحل: وشاة ِتحِلبة

  .وِتحِلبة اِجللد، وهو ما قشره الدابغ منه

  .تسمع هلا، حنيناً إذا نزع فيها: وقوس ترنموت

  : وأنشد. ومنه التتمري، وهو اللحم الذي جيفَّف

  أراِنيهامن الثَّعالي ووخْر من   لها ذخائر من لحٍم تتمره

  .ضرب من النبت: وتنبيت، قالوا

اسم: وِتلِْحي.  

  .رجل حسن القيام على إبله: وِترِعية

  .موضع: وتدِورة

  .رجل ِتفِْرجة: ضعيف؛ يقال: وتفِْرجة

  .وتوِدية، وهي التوادي، وهي عيدان صغار تصر على أعالف الناقة

    : قال الشاعر. سنة مجِدبة: وتحوط

وطَ إذاالضامنفي تَح عا لم   الناسيرِسلوا تحت عائٍذ رب 

  .معروفة: والترِوية

  .ق يؤثر ا يف بواطن أخفاف من اإلبل!حدي: وتؤثور

  .أرض منخفضة يتناهى إليها ماء السماء: وتنِهية

  : قال الشاعر. حديث يتلهى به: وتلِْهية

  ِت من القطيِنتَبذّ المرِشقا  أريشُ بها سهامي بتَلِْهيٍة

  .معروفة: والترقُوة

w  .وترنوق، وهو الطني الرقيق يكون يف املسائل والغدران
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  .وِتربيق، وهو خيط تربق به الشاة يشد يف عنقها

  .رجل يرفُل يف ثوبه: وِترفيل

  .وِتمتان، واجلميع متاتني، وهي اخليوط اليت يضرب ا الفُسطاط

  .موضع: وتحمر

  باب 

  .الناطف: القُبيط

  .ضرب من الشجر: والعلَّيق

  .اسم: والدميق

  باب 

  .أرض فيها ِغلَظ: ِحذِْرية

  .ما يسقط الرأس مثل النخالة من احلَزاز: وِهِربيه وِتبِريه

  .نبت تام: وِزخِرية

  .وِعفِْرية قد مر ذكرها

  باب ما جاء من المصادر على تَفِْعلة

  .ِحلّة القَسمت: التِحلّة

  .من الضرر: وتِضرة

  .من القرار: وتِقرة

  .وتِضلّة من الضالل" تِغرةَ أن يقتال: " ويف احلديث. وِتغرة من الغرر

  .وتِعلّة من العلَل

 امسان جئتك على تِفيئة ذاك وعلى تئفّة ذاك؛ مقلوب، أي على أثره، وتئية أيضاً، ومها: وتِفيئة وتثية، يقال
  .وليسا مبصدر

  .وتِجرة من اجترارك الشيَء لنفسك

  .فعلت ذاك تِجلّةً لك، أي من إجاللك: ويقال
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  .كَمى الشهادة، إذا سترها: وتِكمة من قوهلم

  .وتِقية وتِرية، وقالوا ِترية، وتِحية

  وهذا باب يطّرد القياس فيه ولكني أذكر الجمهور منه 

  .يلعب به: لَِّعب؛ ورجل لُعبةكثري ال: رجل لُعبة

  : قال الشاعر. ورجل لُعنة، إذا كان يلعن الناس؛ ولُعنة، إذا كان يلعن

 وال تَك لُعنَةً للنُّزل حقُّ،  والضيفَ اكِرمه فإن مبيتَه

  .يسخر منه: ورجل سخرة من الناس؛ وسخرة. يضحك منه: كتري الضحك؛ وضحكة: ورجل ضحكة

يهِمز الناس ويلِمزهم، ومهْزة : تطلب منه احلوائج، ورجل همزة لُمزة: يطلب األمور؛ وطُلْبة:  طُلَبةورجل
  .يهمز ويلمز: لُمزة

  .خامل: كثري النوم؛ ورجل نومة: ونومة

  ومما يجيء منه على فُعلة وال يكون فيه فُعلة 

  .تخبأ وجهها: جارية خبأة

  .يتربم بالناس، ومل يقَل برمة: ورجل برمة. ء تارة وتطَلَّع أخرى، أي تظهر وجههاختتىب: وجارية قُبعة

  .كثري الكالم: ورجل هذَرة بنرة

  .وكَلَ وأوكلَ: يوكِّل أمره إىل الناس؛ ويقال: ورجل وكَلة تكَلة

  .كتري الضراب: وفحل خجأة

  .مشؤوم: ورجل قُشرة

  .ورجل نبزة من النبز

  باب ما جاء على فَعل وفَعيل

  .رجل بلْغ وبليغ

  .وكالم وجز ووجيز من اإلجياز

  .كمش وكَميش: سريع يف أموره، ومثله: ورجل كَفْت وكَفيت

  .ورجل ِذمر وذَمري، إذا كان داهية

w  .ومكان وعر ووعري
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  .وشيء وتح ووتيح ووِتح، وهو القليل

  .ونذْل ونذيل

  .ورجل جهم وجهيم

  .وكَثْر وكَثري

  .وجثْل وجثيل من الشعر

  .وحقر وحقري

  .قليل، أعطاه عطاء شقْناً: وشقْن وشِقن وشقني

  باب فَعالة وفعاِلية

  .رفاهة ورفاِهية

  .وطَماعة وطَماِعية

  .وكَراهة وكَراِهية

  .وطَبانة وطَباِنية من الفطنة

  .وفَطانة وفَطاِنية من الفطنة أيضاً

  .عة وطَواِعيةوطَوا

  .ونزاهة ونزاِهية

  .وخباثة وخباِثية

  باب فاعل وفَعيل بمعنى

  .ولون ناصع ونصيع. ماء باضع وبضيع، مثل ناجع ونجيع، إذا كان مريئاً

  .وخابر وخبري

  .وشاهد وشهيد

  .وعامل وعليم

  : قال الشاعر. وحازم وحزمي

 بعض القوم وهو حزيم ويؤفَن  وقد تزدري النفس الفتى وهو عاقٌل

  .وقادر وقَدير

w  .وماجد ومجيد
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  .ووعد ناجز ونجيز

  .وقابض وقَبيض يف السرعة

  .وناضر ونضري

  .وسامر وسمري

  .وكاِفل وكَفيل

  .وضامن وضمني

  .كفيلهم: سيدهم، وزعيم القوم: وزاعم وزعيم من السودد والكفالة؛ وزعيم القوم

  .وعالن وعلني

  .يط اجلأش، إذا كان شجاعاًورابط اجلأش ورب

  .وجرنَ األدمي فهو جارد وجرين، إذا الن ومرنَ

  .وكامن وكَمني

  .صلب شديد: ومكان واجن ووجني

    

  .وماء آجن وأَجني

. قوي على املشي: مكان رجيل، إذا كان صلباً، ورجل رجيل: وراجل ورجيل، وهذا يختلف فيه يقال

  : قال اهلذيل

 هجيُلويقضي حاجُل الرجالر  

: تاِمر والِبن، وقالوا: رجل الحم كما قالوا: وشاحم وشحيم، والحم ولَحيم؛ وهذا يختلف فيه، يقولون

  .رجل لَحيم، إذا كان ضخماً

  .وسامن وسمني

  .وباقر وبقري، مجع البقر؛ وماعز ومعيز، وضائن وضئني

  .وقافل وقَفيل، إذا يبس

  .وعاجل وعجيل

يابس: ميلوصامل وص.  

  .وحامل وحميل يف معىن كافل وكفيل

  .صبري: الكفيل، وال يقال يف معىن صبر: وصابر وصبري، والصبري
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  .وحاسر وحسري يف معىن اإلعياء

  .وظَهري، وهذا يختلف فيه رمبا كان الظهري املعني. تام: نبت سامق: وسامق وسميق من قوهلم

  .وناصر ونصري

  ل على مفِْعلباب ما جاء من فَعي

  .رجل معِرق يف الكرم والنسب وعريق، أي له آباء كرام

  .ومؤِلم وأليم

  .وموِجع ووجيع

  .وموِرق ووريق

  .كرثين األمر، إذا أثقلين، وقال أيضاً أمر كارث ومكِْرت وكَريث: ومكْرث وكَريث من قولك

  .ومعِرب وعريب

جرمي من : جرمية قومه، أي كاسبهم، وال يقال: لوجمرم وجرمي، وهو املذنب، وهذا يختلف فيه فيقا
  .جاِرم

  .ومرِطب ورطيب

  : وأنشد. ومسِمع وسميع

ميعأِمن ريحانةَ الداعي الس  

  باب فَعل وِفعل

  .كاح اجلبل وِكيحه، وهو سفحه

  .وقال وِقيل

  .ورار وِرير، وهو املخ إذا كان رقيقاً، وقد قيل رير أيضاً

  .وقار وِقري

  .وعاب وعيب

  .وذام وذَيم من العيب

  .وقاد رمٍح وِقيد رمٍح وِقدى رمٍح

  .وقاب رمٍح وِقيب رمٍح، وال أحسبه حمفوظاً

w  .وقاس رمٍح وِقيس رمٍح
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ما كنت أحب أن أرى : قال رؤبة: ورجل فالُ الرأي، وِفيل الرأي وفائل الرأي وفَيلُ الرأي؛ قال يونس
  .فاًيف رأيك فيالة أي ضع

  ومما ألحق بهذا الباب 

  .الذَّأْم والذَّمي

  .والعاب والعيب

  باب

دالشيُء وفَس دفَس.  

ضموح اللنب ضموح.  

ثُروخ اللنب ثَروخ.  

  .إذا تغير، وقد قيل خِزنَ وخِنز. وخزنَ اللحم والسمن وخزنَ

  .وحمص اجلرح وحمص، إذا سكن ورمه

  .صملَ، إذا صلُبوصملَ الشيُء و

: قال. يِبس وجمد: وجمس السمن وجمس. حسن الشيًء وحسن، وليس بثَبت: ويف بعض اللغات

  : وكان األصمعي يعيب ذا الرمة يف قوله

  ونَقري سديف الشحم والماء جامس

  .ال يكون اجلموس إال للدسم وما أشبهه، واجلمود للماء: ويقول

موجدمد وج.  

رموض رموض.  

  .وشعر وشعر؛ ما شعرت به وال شعرت به

  .وغَمض املكانُ وغَمض، إذا صار غامضاً

  .وسمق وسمق، إذا طال

  .ومثَل ومثُلَ، إذا انتصب له

  : وأنشد. توصلَح وصلُح، وليس بثَب. وحزر النبيذُ واللنب وحزر، إذا حمض، وهذا كثري

لوحالوالدين ص وما بعد سب  
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دالشيُء وكَس دوكَس.  

بسالشيُء ور بسور.  

بسوش بسوش.  

ِبسوي رإذا ضم ،فسوش فسوش.  

  باب 

يتوتغن يتغن.  

وخبترت يف املشية وتبخترت.  

  .ونست وتبهنست، وهو شبيه بالتبختر أيضاً

  : قال الشاعر. و مثل التبختر أيضاًورهييت وترهييت، وه

 بالِعقاب لمجرمينا تَرهيُأ  فتلك غَيايةُ النَِّقمات أضحت

بل : ويهمز أيضاً فيقال ترهيأت يف معىن ترهييت، وهو شبيه بالتبختر، وقالوا: قال أبو بكر. أي تتبختر به
  .هو الترقد يف املوضع

  .وخطرفت وختطرفت يف السرعة

  .دقتوصدقت وتص

وتفكّرت وفكّرت.  

  .قُِطع بفالن وانقُطع به: ويقال. ركوب الرأس يف األمر: وعجرفت وتعجرفت؛ والعجرفة

  .وتعهده احلُمى وتعاهده

  .وتعلّت املرأةُ من ِنفاسها وتعالت، إذا خرجت منه وطَهرت وحلّ للزوج أن يطأها

  .وجتنن وتجانَّ

وتضاحك كوتضح.  

 بوتلعوتالعب.  

كاءدين : وتكيد وتكايد من الِكياد، وتكأّد وتكاءد؛ فأما تكايد فتفاعلَ من الكيد، وأما تكأّد فمن قوهلم
  .هذا األمر، إذا أثقل عليك

  .وتعيا باألمر وتعايا به

  .تكبر من الِكبر وتكابر من السن وحنوه: وتكبر وتكابر، وهاتان تفترقان أحياناً، يقال
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  .تشدد وتشادو

وتراد دوترد.  

  باب 

  .الشغل والشغل

    

  .والبخل والبخل

  .واحلُزن واحلَزن

  .والرشد والرشد

  .والطٌّنف والطَّنف، وهو النادر من اجلبل

  .ِحجر وحجر وحجر يف معىن واحد: واحلُجر واِحلجر يف معىن احلرام؛ يقال

  .حدواجلُحد واجلَحد واجلَ

  .والضعف والضعف

  .واخلُسر واخلَسر، وقالوا اخلَسر

  : وأنشد بيت ابن أمحر. ومها واحد مر عمر اإلنسان: والعمر والعمر؛ قال األصمعي

رموَأخْلَفَ الع الشباب بان  

: قال أبو بكر. لِكربأراد عمور األسنان، واحدها عمر، أي تغيرت من ا: وقال غري األصمعي. أي العمر

  .من أحد الشيئني، إما من عمر األسنان، وإما من عمر اإلنسان: مم اشتق امسك؟ فقال: قيل لرجل

رجعل الضلف يف هذا فيورمبا اخت ،روالض روالض :رر وما : ويقال. ضد النفع: اهلُزال، والضبما يل به خ
  .يل به ِخرب، وليس ِخرب بثَبت

  ب با

  .عدنُ أبين ويبين: يقال

  .وقناً يزني وأَزينّ، وقيل يزأينّ وأزأينّ

هو : ضرب من الشجر يتبخر به، ويقولون: وقال أيضاً. ويلَنجوج وألَنجوج، وهو ضرب من الطِّيب
  .العود بعينه

w  .ويرندج وأَرندج
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  .وذو يزٍن وذو أَزٍن

  .ويعصر وأعصر

رريوقواليقان؛ وزرع مأروق ومقان واَألر.  

  : قال الشاعر. امِض أمامي وميامي ومياميت وأماميت: ويقال

  وَألِين فراشي إن كَِبرتُ ومطْعمي  جابتي لبيك واسع يمامتي فقُْل

   :قال الشاعر. أعدته عادةً وإعادةً؛ وأعرته إعارةً وعارةً: أجبته جابةً وإجابةً؛ وحنوه: ويقال

  فكُلْه مع الدهر الذي هو آكلُه  وأتِْلفْ إنما الماُل عارةُ فأخِْلفْ

  باب من المصادر

  .رجل غُمر بين الغمارة والغمورة

  .وشعر كَثّ بين الكَثاثة والكُثوثة

  .وشهم بين الشهامة والشهومة

  .وضئيل بين الضآلة والضؤولة

  . التقلوبئيل بين البآلة والبؤولة من

  .وطعام جِشب بين اجلَشابة واجلُشوبة، وهو اخلشن املأكل

  .وجلْد بين اجلَالدة واجلُلودة

  .وقالوا فُروسية. فأما يف التفرس فالِفراسة ال غري. وفارس بين الفَراسة والفُروسة يف الثبات على اخليل

  .وحدث بين احلَداثة واحلُدوثة

  .باتة والثبوتةورجل ثَبت املَقام بين الثَّ

  .وشعر جثْل بين اجلَثالة واجلُثولة

  .وعبل بين العبالة والعبولة

  .وفَعم بين الفَعامة والفعومة، إذا كان ممتلئاً

وسهم حشر بين احلَشارة واحلُشورة، إذا كان . ودالّل بين الداللة. ودليل بين الداللة والدلولة والدلِّيلَى
  .قاًدقي

  .وسمح بين السماحة والسموحة

  .وصعل بين الصعالة والصعولة، إذا كان صغري الرأس
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  .وحمش الساق بين احلَماشة واحلُموشة، إذا كان رقيقهما

  .سريع يف أموره: وكَمش بين الكَماشة والكُموشة

  .وزِمر املروءِة بين الزمارة والزمورة، إذا كان قليل املروءة

  .وجهري بين اجلَهارة واجلهورة، إذا كان له رواء

  .ونذْل بين النذالة والنذولة

  .وِطفل بين الطُّفولة، وقال قوم الطَّفالة وليس بثَبت

  .ومجل قَحر بين القَحارة والقُحورة

  .وكذلك قَحم بين القَحامة والقُحومة، إذا كان مسناً

  .لدموثة يف سهولة األخالقورجل دمث بين الدماثة وا

  .وصارم بين الصرامة، وقالوا الصرومة وليس بثَبت

  .وحازم بين احلَزامة، وقال قوم احلُزومة وليس بثَبت

  .وحجر صلْد بين الصالدة والصلودة
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  باب ما يكون الواحد والجمع فيه سواء في النعوت

  : قال الراجز. ونساء زوررجل زور وقوم زور، وكذلك امرأة زور 

روِب ميبالخُب هنشْيوم  

روى الفتياتُ الزكما تَهاد  

رٍر وأين الغَوسألن عن غَوي  

روبعيد ج منهن روالغَو  

  : قال الشاعر. ورجل سفْر وقوم سفْر

فْرفإنني س وجي عليع  

  : وقال اآلخر

  بل كيف ينِطق منزل قَفْر  فْرفحيوا أيها الس عوجوا

  .وشهداء زور وشاهد زور

ألين إذا شبعت : وملَ؟ قال: قال. ال: أأشتِريك؟ قال: وقال عبيدهم. ورجل نوم وقوم نوم، أي ِنيام
  .أحببت نوماً وإذا جعت أبغضت قوماً، أي قياماً

  .وقوم ِفطْر ورجل ِفطْر من اإلفطار

  .وقوم صوم ورجل صوم

    

قال الشاعر. وقوم حرام ورجل حرام من احلج :  

 أن تُنيلي نائالً لفَقير إلى  فقلتُ لها إني حرام وإنني

  : وأنشد

  حرام وإني بعد ذاك لبيب  لها فيئي إليِك فإنني فقلتُ

لَببيدة. أي ملَب: قال أبو عيقال رجل لبيب يف معىن م.  

الل من احلجالل ورجل حوقوم ح.  

  .وقوم عدل ورجل عدل

w  .مقانع: وقوم مقْنع ورجل مقنع، وقد قيل
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  .وقوم خصم ورجل خصم

  .وقوم ِخيار ورجل ِخيار

  .ورجل عريب محض وقوم عرب محض

  .وعريب قَلْب، أي خالص، وعرب قَلْب، وكذلك كل هذا للمؤنث

  .ورجل صريح وقوم صريح وصرحاء أيضاً

نب وامرأة جنبورجل جنب وقوم ج.  

قال . وقوم صرورة ورجل صرورة، وهو الذي مل يحجج؛ فإذا صرت إىل قوهلم صروري ثنيت ومجعت
واألصل يف الصرورة أن الرجل يف اجلاهلية كان إذا أحدث حدثاً وجلأ إىل الكعبة مل يهج، فكان : أبو بكر

ِهجه، فكتر ذلك يف كالمهٍم حىت جعلوا املتعبد الذي هو صرورة فال ت: إذا لقيه ويلُّ الدم باحلَرم قيل له
  : جيتنب النساء وطيب الطعام صرورةً وصرورياً، وذلك عىن النابغة الذبياين بقوله

 اإلله صرورٍة متعبِد عبد  لو أنها عرضتْ ألشمطَ راهٍب

 احلدود مبكّة وغريها سمي الذي مل فلما جاء اللّه باإلسالم وأوجب إقامة. أي متقبض عن النساء والتنعم
يحجج صرورةً وصرورياً خالفاً ألمر اجلاهلية كأم جعلوا أنّ تركه احلج يف اإلسالم كترك املتألِّه إتيانَ 

  .املتألِّه منسوب إىل ِعبادة اللّه: قال أبو بكر. النساء والتنعم يف اجلاهلية

  : عموا، وهو الذي قد طعن يف السن ومل يِشخ، قال الشاعرورجل نصف وامرأة نصف وقوم نصف، ز

 أطيب ِنصفيها الذي ذهبا فإن  فال يغُرنْك أن قالوا لها نَصفٌ

أنِت كفيلي؛ وكذلك جِريي ووصيي وضميين : أنتم كفيلي، وللمرأة: أنت كفيلي، وللقوم: ويقال للرجل
  .حد واجلمع فيه سواءوصبريي من الكفالة، املذكر واملؤنث والوا

  .أرض جدب وأرضون جدب: وتقول

  .وأرض ِخصب وأرضون ِخصب

  .وأرض محل وأرضون محل

  .مياه أفِْرتة: وماء فُرات ومياه فُرات، ويقال

وماء أُجاج ومياه أُجاج، وهو اِمللح؛ وماء عقاق ومياه عقاق؛ وماء قُعاع ومياه قُعاع؛ وماء حراق ومياه 
  . فهذا مثل اُألجاجحراق،

  : قال الشاعر. وماء شروب ومياه شروب، إذا كان بني العذب واِمللح؛ وكذلك ماء مسوس ومياه مسوس

  عذب المذاق وال مسوسا  كنتَ ماء كنتَ ال لو
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  : قال الشاعر. وماء ِملح ومياه ِملح وِملْحة وأمالح

   األولون وما ليابنفسي أهلي  مياهاً ِملْحة فكرهتُها وردتُ

  .ورجل دنف وامرأة دنف وقوم دنف

: قال أبو بكر. ورجل حرض وقوم حرض، وقوم أحراض أعلى، وهو الذي ال غَناَء عنده وال خري

الذي يحضر أصحاب املَيِسر ليجيل هلم الِقداح ليطْعم اللحم ومل يأكل قطُّ حلماً : واحلارضة واحلُرضة
  . عندهمبثمن، وهو عار

  .ورجل ضيف وقوم ضيف، وقد جمع أضياف

وكذلك . ورجل قَمن أن يفعل كذا وكذا، وقوم قَمن أن يفعلوا كذا وكذا؛ فإذا قلت قَِمن ثنيت ومجعت
  .الدنف والدِنف

  باب 

  .حبل أحذاق وحبال أحذاق، وكذلك حبل وحبال أرمام، إذا تقطّع وخلُق: تقول

  .أخالقوثوب أخالق وثياب 

  .وماء أسدام ومياه أسدام، إذا تغير من طول الِقدم

  .وِقدر أعشار وقدور أعشار، وهي العظام الكبار

  .وجفنة أكسار وِجفان أكسار، وهي العظام اليت تشعب لِعظَمها

  .وثوب أمسال وثياب أمسال

  باب جمهرة من اإلتباع

  : قال الراجز. املتمايل: جائع نائع، والنائع: تقول

  ميالة مثُل القضيب النائع

سألت أبا حامت : قال أبو بكر: وحسن بسن. ما به نطيش، أي ما به حركة: وعطْشان نطْشان من قوهلم
  .ما أدري ما هو: عن بسن فقال

إذا شقّح البسر، : وقَبيح شقيح، فالشقيح من قوهلم. ومليح قَزيح، والقَزيح مأخوذ من الِقزح وهو األبزار
  .تغيرت خضرته ليحمر أو ليصفر، وهو أقبح ما يكون حينئذ

    

wيأِنح ِبحمله، إذا : وشحيِح بحيح، وقالوا نحيح، فيمكن أن يكون بحيح من البحة، وحنيح من قوهلم
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  .نح حبمله وأنح ِحبمله، إذا ضعف عنه فلم حيمله فيمكن أن يكون نحيح من نح: أثقله، وألم يقولون

وشيطان لَيطان، وقالوا لَبطان، وال أدري مما . وخبيث نبيث، فبيث كأنه ينبث شره، أي يستخرجه
رجل أسوأ وامرأة سواء، وهي : أشتقاقه، وخزيان سوان، فالسوان من القُبح وتغير الوجه من قوهلم

: ومن ذلك قوهلم. سواء، غري مهموز: لوا، وقا"سواُء ولُود خري من حسناَء عقيٍم: "ويف احلديث. القبيحة

  : السوأة السواء، وهذا يهمز وال يهمز، وأنشد

رفي ِذكر القَم واءأةُ السووالس  

هذا : وعِيي شِوي، فالشِوي أحسبه من قوهلم. أراد الكَمر، وصف أمرأة فيها لُكنة جتعل الكاف قافاً
  : قال الشاعر. ملالُ، أي ردؤوأشوأَ ا. شوى املال، أي رديئه

شَوى ى حتى إذا لم نِجدإلى خيراتها باألصابِع أشرنا  أكلنا الشَّو 

  .أي أومأنا إىل حيارها أن تذبح

  .وسيغ لَيغ، وكذلك سائغ الئغ، وهو الذي تسيغه سهالً يف احللق

يار ويف احلديت. وحار " :يار ا: ويقال". إنه حارران يرنح.  

  .نثر، أي منثور كأنه نثر من كثرته: ماء بثْر، أي كثري؛ ويقال: وكثري بثري من قوهلم

  .وبذير عفري يوصف به الكثرة

  .أعطاين عطاء شقْناً ووحتاً وشِقناً ووِتحاً وشقتناً ووتيحاً: ويقال. وقليل وِتيح، ووِتح أيضاً

عجز وأُذنان وسائرك : وبرة واألرنب فقالت الوبرة لألرنباستبت ال: وتقول العرب. حقري نقري: ويقال
  .يديتان وصدر وسائرك حقْر نقْر: أَصلتان، أي منجرد من الشعر واللحم، فقالت األرنب للوبرة

  .ما فيه من الضؤوله والبؤولة: وضئيل بئيل، وقالوا

  .وخِضر مِضر

  .وِعفريت ِنفريت، وِعفرية ِنفرية

  .قَةوِتقَة ِن

لَز وكَز.  

  .وواحد قاحد، وقالوا فارد

  .ومائق دائق

  .وحائر بائر

  .وسمج لَمج. وسِمج لَِمج، وسميج لَميج
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  .وشقيح لَقيح

  .غين ملي: فهنه احلروف إتباع ال تفرد، وجتيء أشياء ميكن أن تفرد حنو قوهلم: قال أبو بكر

  : الشاعر يف الوقْرةقال . هزمة يف العظم: والوقْرة. وفقري وقري

 ِسراعاً إذ رأوني أخيمها إلي  رأوا وقْرةً في الساق مني فبادروا

  .اتقي عليها: أخيمها

  .وجديد قشيب

  .وخائب هائب

  .وما له عالٌ وال مالٌ

قال . احلَسن النبات: وعريض أريض، واألريض. ال تارك: ال بارك اللّه فيه وال دارك، ويقال: ويقولون
  : القيسامرؤ 

ث في فضاٍء عريِض  عريضة وأرض أريضةٌ بالدغَي دافعم  

ذبح لنا عريضاً أريضاً، فالعريض هو اجلدي الذي قد تناول العلف، واألريض الذي يستخال فيه : ويقال
  : قال الشاعر. السمن

 يسقّينا بطون الثعالِب وباتَ  عريض أريض باتَ ييعر عنده

  .ريض للخري، أي خليق بهفالن أ: ويقال

  .اجليد االلتقاف: وثَِقف لَِقف، واللَِّقف

وأحسب أن قوهلم ذفَّف على اجلريح من هذا . السريع، وبه سمي الرجل ذفافة: وخفيف ذَفيف؛ الذَّفيف
  .كأنه أعجلَه

أضحكك، زعموا، وقال : ، فبياكحياك اللّه وبياك: وقوهلم. ِحلٌّ ِبلٌّ، فأن الِبلّ املباح، زعموا: فأما قوهلم
  : وأنشد. قربك: قوم

 تَبيينا أخا تميم لما

  أعطَى عطاء الماجد الكريم

  : وأنشد. قصدناه: تبيأ الرجلُ الشيَء، إذا دنا منه؛ أراد: يقال

  فهو يبيي زادهم ويبكُُل

  باب الحروف التي قُلبت وزعم قوم من النحويين أنها لغات
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  .وهذا القول خالف على أهل اللغة واملعرفة:  بكرقال أبو

  .جذَب وجبذَ: يقال

  .وما أطيبه وأيطبه

  .وربض ورضب الشاةُ

يف القوس وأنضب قال الراجز. وأنبض :  

  وفارجاً من قَضب ما تَقَضبا

في الكفّ إذا ما أنضبا تُِرن 

با إرنانمحزوٍن إذا تَحو 

  :  الراجزقال. وصاعقة وصاقعة

 بالهندية القواطع يحكون

  تَشَقُّقَ البرق عن الصواقع

  .ورعملي ولَعمري

  .واضمحلَّ وامضحلَّ

  .وعميق ومعيق

  .وأسري مكبل ومكلَّب. ولبكت الشيء وبكلته، إذا خلطته، فهو بكيل ومبكول

  .وسبسب وبسبس

ومكرِهف وسحاب مكفِهر.  

    

  .إذا كانت مسنةوناقة ِضمِرز وِضمِزر، 

  .وطريق طامس وطاسم

وقفا األثر األثر وقاف.  

  .وقاع البعري الناقةَ وقعاها، إذا تسنمها للضراب

  : قال الشاعر. ال ِخطام عليها: ال وتر عليها، وكذلك ناقة عطُل وعلُط: وقوس عطُل وعلط

  بالدثداء والربعهالفوارس ُأم  واعرورِت العلُطَ الغرضي تَركُضه

  .أُم الفوارس اليت حتميها أوالدها قد ركبت بعرياً عرياً علُطاً فكيف غريها: يعين امرأة، يقول

w  ".إا حسناُء قَتني: "وىف احلديث. وجارية قَتني وقَنيت، وهي القليلة الرزء
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  .أوله: وشرخ الشباب وشخره

  : قال الشاعر. وحلم خِزنٌ وخِنر، إذا تغير

ها ثمفينا لحم نخْزال ي  ِخرالمد لحم نخْزإنما ي  

وال تعثَوا يف األرض : "ويف الترتيل. عثا يعثو: وعاث يعيث وعِثي يعثَى مثل شِقي يشقَى، إذا أفسد، وقالوا
  ".مفِسدين

  .تنح عن لَقَم الطريق ولَمق الطريق: ويقال

  .ِحث، وهي الِقبةواحلَِفث والفَ

  .وحر حصت ومحت، وهو الشديد

  .وهفا فؤاده وفها

  .ولفحته جبمع يدي وحلفته، إذا ضربته ا

  .هجهجت بالسبع وجهجهت به

  ".كان رسول اللّه صلّى اهللا عليه وسلّم يعجبه الطِّبيخ بالرطَب: "ويف احلديث. وِطبيخ وِبطّيخ

  .ودقَم فاه باحلجر ودمقَه، إذا ضربه. لسل وملسلَس، إذا كان صافياًوماء سلسال ولَسالس ومس

  .وفَثَأت الِقدر وثَفَأتها، إذا سكّنت غلياا

  .وجهه وظاهره: وثَكَم الطريق وكَثَمه. وكبكبت الشيَء وبكبكته، إذا طرحت بعضه على بعض

  .وكعربه بالسيف وبعكره، إذا ضربه. وجارية قُبعة وبقَعة، وهي اليت تظهر وجهها مث ختفيه

  : قال الراجز. وتقرطب على قفاه وتربقطَ، إذا سقط

  وزلَّ خُفّاي فقرطَباني

  باب االستعارات

واملنيحة أصلها أن يعطي الرجلُ الرجلَ الناقةَ . النجعة طَلَب الغيث، مث كثر ذلك فصار كلّ طلب انتجاعاً
وقيل : قال أبو بكر. ز وبرها وصوفَها، مث كثر ذلك فصار كل عطية منيحةأو الشاةَ فيشرب لبنها وجيت

  : إنّ فالناً يقول إن املنيحة ال تكون إال الناقة فأنشد: أليب حامت

دبٍم ألستَ براجٍع أعهمنيحتَنا  بني س المنائح دفيما تُر 

  مجاِلحوجسم خُداري وضرع   شَعر داٍج وِجيد مقلِّص لها
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  .هذه صفة ناقة أم نعجة؟: مث قال

  .فَلَوت املُهر، إذا نتجته، وكان أصله الِفطام مث كثر حىت قيل للمنتج مفْتلى: ويقال

  : قال الراجز. اختالط األصوات يف احلرب، مث كثر ذلك حىت صارت احلرب وغى: والوغَى

إضمامة من ذَودها الثالثين  

  وغَى الثمانينلها وغى مثُل 

  : وقال هذيل. يعين اختالط أصواا

  وغَى ركٍْب، ُأميم، ذوي ِهياِط  كأن وغَى الخَموش بجانبيه

  .كثرة الصوت: البعوض؛ وِهياط: اخلَموش

  .أصابنا غيث ورعينا الغيثَ: املطر، مث صار ما نبت بالغيث غيثاً، يقال: والغيث

ما زلنا نطَأُ السماء حىت :  كثر ذلك حىت سمي املطر مساًء؛ تقول العربالسماء املعروفة، مث: والسماء
  .أتيناكم، أي مواقع الغيث

  : قال الشاعر. الندى املعروف، مث كثر ذلك حىت صار العشب ندى: والندى

لُسراتَه يتاجبر  النَّدى حتى كأن س أو ديابيج غَطَاها ِدهان  

لُسم في: يه؛ يصف محار وحشيأخذ مبقد.  

  .ما تطعمه النفَساء عند والدا، مث صارت الدعوة للوالدة خرساً: واخلُرس

ساق إليها مهرها، وإمنا هي دراهم، : وقوهلم. اخلتان، وسمي الطعام للختان إعذاراً: وكذلك اإلعذار
جوا على اإلبل والغنم فيسوقوها، فكثر ذلك حىت استعمل يف الدراهموكان األصل أن يتزو.  

وأصل ذلك أن الرجل من العرب كان إذا تزوج بين له وألهله . بىن الرجل بامرأته، إذا دخل هلا: ويقولون
  .ِخباء جديد، فكثر ذلك حىت استعمل يف هذا الباب

  .جز رأسه، وإمنا هو جز شعر رأسه، فاستعمل كذا: وقوهلم

  .حليته، فلما كانت اللحية على الذَّقَن استعمل يف ذلكأخذ من ذَقَنه، أي من أطراف : وقوهلم

  .خطَمته حليته، أي صارت يف خده كموضع اِخلطام من البعري: وقوهلم

  .والظَّعينة أصلها املرأة يف اهلَودج، مث صار البعري ظعينة واهلَودج ظعينة

    

  : قال الشاعر. ق من البول بالوركني خطْراًضرب البعري بذنبه جانيب وِركيه، مت صار ما لَِص: واخلَطْر

نبق الجمائَل بعدما وقَرربان أوراكها الخَطْر  بالزعن ِغر بتقو  w
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حرفا الوِرك املشرفان على القطاة، وهي مقْعد الردف، : اإلبل؛ والغرابان: موضع؛ واجلمائل: الزرق
  : قال الراجز. الواحد من ذلك غُراب

   عجباً للعجِب العجاِبيا

  خمسةُ ِغرباٍن على غُراِب

البعري الذي يستقى عليه، مت صارت املَزادة : والراوية. يعين مخسة غربان قد وقعوا على غراب هذا البعري
  .راوية

  .دفن سره، إذا كتمه: دفْن امليت، مث قيل: والدفن

نام الثوب، إدا أخلق : وقد قالوا.  نامت السماُء الليلةَ برقاًما: نام اإلنسان، مث كثر ذلك حىت قيل: وتقول
  .مهَد الثوب، إدا أخلق: مهَدت النار، مث قالوا: وقالوا. أيضاً

  .عِميت عنا األخبار، إذا سترت: وأصل العمى يف العني، مث قالوا

: رك الراكب ِرجله، فيقالالضرب بالرحل، مث كثر ذلك حىت لزم املركوض الركض وإن مل حي: والركض

  .وهي اللغة العالية. ركضت الدابة ال غري: ركَضت الدابة، ودفع هذا قوم فقالوا

  .الشعر الذي خيرج على الولد من بطن أمه، مث صار ما يذبح عند حلق ذلك الشعر عقيقة: والعقيقة

 مسوا احملموم موروداً ألن احلمى تأتيه يف إتيان املاء، مت صار إتيان كل شيء ورداً، وكثر حىت: والِورد
  .أوقات الِورد

  .فالن يقْرب حاجته، أي يطلبها: طلب املاء، مث قالوا: والقَرب

  .ظمئت إىل لقائك: العطحثر وشهوة املاء، مث كثر ذلك حىت قالوا: والظَّمأ

  .ماجد، إذا امتأل كرماًمجد فالن فهو : امتالء بطن الدابة مر العلَف، مث قالوا: واملَجد

امرأة قَفْرة اجلسم : وقالوا. بال أدم: أكلت خبزاً قفاراً: األرض اليت ال أنيس ا وال نبت، مت قالوا: والقَفْر
  .وقَِفرة اجلسم، أي ضئيلته

أجره : مفأما قوهل. أوجره الرمح، إذا طعنه يف فيه: ما أوجرته اإلنسان من دواء أو غريه، مث قالوا: والوجور
  .الَرمح فليس من هذا، هو أن يطعنه ويدع اِلرمح يف بدنه

  .غرغره بالسكني، إذا ذحبه: أن يغرغر اإلنسان املاء يف حلفه وال يسيغه، مث كثر ذلك فقالوا: والغرغرة

  : قال الراجز. قرقار: صفاء هدير الفحل وارتنفاعه، مث قيل للحسن الصوت: والقرقرة

  المِطياأبكَم ال يكلِّم 

  وكان حداء قُراِقريا
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قال الشاعر يف . أِفن الرجل، إدا كان ناقص العقل، فهو أفني ومأفون: قلّة لنب الناقة؛ مث يقال: واَألفْن
  : الناقة

  وإن حينَتْ أربى على الوطب ِحينُها  ُأِفنَتْ أروى عيالَِك أفْنُها إذا

هذه اإلبل إذا أفنت أروى عيالَك لبنها، وإن حينت، أي : ة فقالهذا الشاعر خاطب امرأ: قال أبو بكر
  . واألصل يف زاد على الوطب لبنها-  احلَينة أن يأكل يف اليوم مرة واحدة -حلبت مرة واحدة 

: ما طُرح على ظهر الدابة حنو البرذَعة وما أشبهها، مث قيل للفارس الذي ال يفارق ظهر فرسه: واِحللْس

  .بنو فالن أحالس اخليل: وقالوا. سِحلْ

اقتلوا القاتلَ واصِبروا : "ويف احلديث. قُتل فالن صرباً، أي حبس حىت قُتل: احلَبس، مث قالوا: والصبر
حبس املمِسك"الصابرقتل القاتل ويكم أن يل حىت قتله فحجالً رجوأصل ذلك أن رجالً أمسك ر ،.  

ال تبسر حاجتك، أي ال : خلة قبل أواا، وبسر الناقةَ الفحلُ قَبلَ ضبعتها، مث قيلوالبسر أصله أن تلقَّح الن
  .تطلبها من غري وجهها

ا: واحلَججي قصد البيت حمك له، مث سقال الشاعر. قصدك الشيَء وجتريدك نفس :  

مالتٌ حوَل قيس بن عاصٍم فَهِرقان الم  أهبالز ون ِسبجحزعفَراي  

الِعمامة، والزبِرقان هو ابن بدر البهديل من بين سعد، وكان سادات : مجاعات، والسب: قوله أهالت
  .العرب يصبغون عمائمهم بالزعفران

باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة مما تكلّمت به العرب من فعلتُ وأفعلتُ وكان األصمعي 
  يشدد فيه وال يجيز أكثره 

  .بانَ يل األمر وأبانَ: يقال: ل أبو زيدقا

  .ونالَ أن أفعل كذا وكذا وأنالَ، أي حان

  .وآن لك أن تفعل كذا وكذا وأنا لك

وأنار يل األمر ونار.  

  .وعاضه خرياً وأعاضه وعوضه

  : وأنشد أبو عبيدة. وقد بدأ وأبدأَ

  الحمد ّهللا المعيد المبلي

    

w  : وأنشد أبو عبيدة أيضاً
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  وأطعنُهم بادئاً عائداً

  .رمى على اخلمسني وأرمى، وربا وأربى، إذا زاد عليها: ويقال

  : وأنشد أبو عبيدة لدريد بن الصمة. ووىف وأوفَى، أجازه األصمعي

ةُ ِمن أبيه وفَاءيعقٍْد  ما مِلمن أوفَى بعهٍد أو بع  

  ".مل أر كاليوم قفاواٍف: "واملثل السائر

  : وأنشد. وغَِسي الليلُ وغَسى وأغسى وغسا يغسو مل يتكلّم فيه األصمعي

ى عليه كأنغْسونا  الليَل ال ينْدأةَ اَألمالسب رجإذا ز  

  : وأنشد. فهذا من غَِسي يغسى

  هي األربى جاءت بُأم حبوكَرا  غَسا ليلي وأيقنتُ أنها فلما

  : وأنشد. لوا يغسي، ويغسو أعلىوهذا من غَسا يغسو، وقا

  ومر أياٍم وليل مغْسي

  .ورسى وأرسى، إذا ثبت، وقد قالوا جبل راٍس، ومل يقل أحد مرٍس

  .ورغا اللنب وأرغَى

  ".فاسِر"و " فأسِر بأهلك: "وقد قرىء. وسرى وأسرى؛ مل يتكلّم فيه األصمعي ألنه يف القرآن

  .ىومىن وأمن. ومذى وأمذَى

خدجت، إذا : وفَصلَ األصمعي هذا فقال. وخدجِت الشاةُ والناقة وأخدجت، إذا ألقت ولدها لغري متام
  .ألقته ناقص اخلَلْق وإن كانت أيامه تامة، وأخدجت، إذا ألقته قبل متام أيامه وإن كان سِوي اخلَلْق

  .وحنكته السن وأحنكته

غَمد : هذا غلط، ال يقال: قال أبو حامت. حتان؛ هكذا قال أبو عبيدةوغَمد سيفَه وأغمده، لغتان فصي
فإن ابن : قلت له. غَمدِت الرِكي، إذا كثر ماؤها: من قوهلم: فبم سمي غامد أبو قبيلة؟ قال: قلت. سيفه

بينهم، أي الكليب يقول يف كتاب النسب إنه كان بني قوم من عشريته أمر فأصلح بينهم وتغمد ما كان 
  : وقال. ستره وغطاه

  فأسماني القَيُل الحضوري غامدا  شراً كان بين عشيرتي تغمدتُ

وقال أبو . إن ابن الكليب أعلم بالنسب، أي أنه ال يعرف الغريب: فقال أبو حامت. موضع باليمن: حضور
  : فأما الرياشي فأنشد بيتاً وهو. يقال سيف مغمود: حامت مرة أخرى

w  والسيفً يصدا طَواَل الدهر مغمود  سرجك منقوضاً سيورتُه تركتَ
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 وسحقاً له من هالٍك مودي بعداً  سمعتَ بموٍت للبخيل فقُْل إذا

هكذا أنشدناه الرياشي بكسر الدال، وهو إقواء كأنه جره على قرب اجلوار، وأجاز : قال أبو بكر
هذا مصنوع وقد رأيت : األصمعي فقال" مغمود"دت البيت الذي فيه أنش: قال أبو حامت. األصمعي ذلك

  .صانعه

كوعرف األصمعى ح ،يف صدره وأحك األمر كه، مل يتكلّم فيه األصمعي. وحه وأتبعِبعوقال بعض . وت
  .طلبه ليدركه: جاء أثره، وأتبعه: تِبعه: أهل اللغة

  . وأحلَقَه، مل يتكلّم فيه األصمعيولَِحقَه. ورِدفَهم األمر وأردفَهم

  : وأنشد أبو عثمان األشنانداين لألعشى. ومهرت املرأةَ وأمهرتها

  وأخرى يقال لها فاِدها  ومنكوحٍة غيِر ممهورٍة

قال . وخفَق برأسه وأخفق، مل يتكلّم فيه األصمعي". أمحق من املمهورة إحدى خدمتيها: "واملثل السائر
  : زالراج

رسبأذناب ع خِْفقْني أقبلن  

إخفاقَ طيٍر واقعاٍت لَم تَِطر  

لَِقحت الناقةً تلْقَح لَقاحاً : عسرِت الناقةُ بذَنبها، إذا رفعته للِّقاِح فهي عاسر كما ترى، يقال: يقال
  .ولَقَحاً

  : قال الشاعر. دف الطائر وأدف، مل يجز األصمعي ذلك: ويقال

 دوق لطائٍرتمرِمراراً وتعلو في السماء كما يعلو  كإدفاف الص  

أظنه : قال أبو بكر. لطائر، يريد لطائر مثله: الذي يصدق يف جريه وطريانه؛ وقوله: الصدوق من الطري
  .يعين محاراً وأتاناً

بة، وأرابين، إذا ظننت رابين، إذا عرفت منه الري: ورمبا افترق هذا فيقولون. رابه الشيُء وأرابه: ويقال
  .فأما أملع م الدهر، إذا ذهب م، فأفعلَ ال غري. لَمع بثوبه وأملع، وكذلك بسيفه: ويقال. ذلك به

. برقَت ورعدت ال غري: وبرقَت السماُء وأَبرقت ورعدت وأرعدت، أجازه أبو عبيدة؛ وقال األصمعي

ق يل وتربد؛ وقال األصمعيوكذلك يف التهدد إنك لتعنا، إذا رأينا الربق ومسعنا : تقول: ردقْنا وأرعرأب
  .الرعد

  .ومطَرت السماُء وأمطرت، أجازه األصمعي

    w
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وعصفَت الريح وأعصفت، مل يتكلّم فيه األصمعي . وغامت السماُء وأغامت. ورشت السماُء وأرشت
  ".ريح عاصف: "ألن يف القرآن

بت وأجنبنتوجبت وأصبت، وصرت وأدبربلَت، ودملَت وأشمبيدة ومل . ت، وشأجازه أبو زيد وأبو ع
  .يجزه األصمعي، مث زعموا أن أبا زيد رجع عنه

  .وحاطَ م وأحاطَ. وحدق م وأحدق. وسقيته وأسقيته. ووجرته الدواء وأوجرته

  .ووصى إليه وأوصى.  إليهوومأ إليه وأوما. وجهد فالن يف كذا وأجهد

  : وأنشد. كتب، وأوحى من الوحي: وحى: ووحى إليه وأوحى، مل يتكلّم فيه األصمعي؛ وقال أبو عبيدة

  لقَدٍر كان وحاه الواحي

  .أي كتبه الكاتب

  .وحنوت إليه السيف وحنيت وأحنيت، إذا اعتمدت به عليه

  .عي إالّ أسففته فهو مسفوسفَفْت اخلُوص وأسففته، وأىب األصم

  .وشررت الثوب وأشررته، إذا بسطته حىت جيف. ونشر اللّه امليت وأنشره، مل يتكلّم فيه األصمعي

  : قال الشاعر. والذَ به وأالذَ

نةً حتى أالذَ بخُفها لَدوةُ منقوٍص من الظّل مائفُ  غًدبقي  

  .اجرة والظلُّ حتت أخفافها إىل أن صار الظل كما وصفيصف ناقة ركبت يف اهل. ضائف: ويروى

وقال ". فيسحتكم"و" فيسِحتكم: "وقد قُرىء. وسحته وأسحته، إذا استأصله، ومل يتكلّم فيه األصمعي
  : الفرزدق

عدلم ي مروان زماٍن يا ابن ضتاً أو مجلَّفُ من  وعحسالمال إال م 

والعرب ال . ودعت الشيَء، إذا صنته؛ ومل يدع، أي مل يبِق: أي مل يودع من قولكمل يِدع، : ويروى
تقول ودعته وال وفَرته يف معىن تركته إمنا يقولون تركته ودعه وذَره، وذكر األصمعي أنه مسع فصيحاً 

  .مل أذَر ورائي، أي مل أترك، وهذا شاذّ عنده: يقول

  .ه يداً وأيدى إليه يداً، إذا أسدىيدى إلي: ويقال

. حِمدته وأمحدته، أي وجدته حمموداً: ويقال. مر الطعام وأمر، إذا صار مرا، وأمر أكثر يف اللغة: ويقال

  .وجدته حمموداً: حِمدته، إذا شكرت له يداً أسداها إليك؛ وأمحدته: وهذا يختلف فيه فيقال

ه، ومل يه وأفتنتومل يلتفت إىل بيت رؤبةوفتنت ،جز األصمعي إالّ فتنت :  

w  يعِرضن إعراضاً لِدين المفْتَِن
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  .وننت وأننت، وقد قالوا نتن وليس باجليد. وجزته وأجزته

  : قال الشاعر. وصلَّ اللحم وأصلَّ، إذا تغير، لغتان فصيحتان

  حداٍءَأصلَّتْ فهي تحت الكَشْ  يلجلج مضغَةً فيها أنيض

  : وقال احلطيئة

 يفِْسد اللحم لديه الصلوْل ال  هو الفتى كلُّ الفتى فاعلَموا

  .ودنت الشمس للغيوب وأدنت

  : وأنشد أبو زيد. ونوى النوى وأنوى، إذا أخرجه من التمر

  ويأكل التمر وال ينوي النَّوى

  كأنه حقيبة مألى حثا

عليه الليلُ وأجن نوج.  

وهوأهجد دج.  

  .وصليته النار وأصليته

ال يقال أباع، : سألت األصمعي عن هذا فقال: وسألت أبا حامت عن باع وأباع فقال: قال أبو بكر
  : قول الشاعر: فقلت

ِبعت فمن ييالكُم ِضيتُ آالءساً  ورباع فَرنا بمفليس جواد 

وقد مسعت : قال أبو بكر. علها لغة هلم، يعين أهل اليمنل: وقال األصمعي. أي غري معرض للبيع: فقال
ال : قال األصمعي. وفَحش وأفحش. أبعت الشيَء، فعلمت أا لغة هلم: مجاعةً من جرم فصحاء يقولون

  .جاء بالفُحش: يقال إالّ أفحش، ويقال أمر فاحش، وأفحش

  .هدرته، والقطع أجود وأعلىوهدرت دمه وأ. ورفَثَ وأرفثَ، مل يتكلّم فيه األصمعي

  .وِلقْت الدواةَ وألقْتها

  .وأمخرت الشهادة وخمرتها، إذا كتمتها، وكذلك كَميتها وأكميتها

  .صحا السكرانُ وأصحت السماُء ال غري: وصحا السكران وأصحى، وقال األصمعى

  .ال يقال إالّ وضح: ووضح يل األمر وأوضح؛ قال األصمعي

ه. لَوا عن الدار وأجلَوا، مل يتكلّم فيه األصمعيوجه أمري وأفرشتوفرشت.  

  .وفرثت كَبده وأفرثتها، إذا فتتها

w  : وأنشد. ومح الثوب وأمح، إذا أخلق؛ وخلَق وأخلق، وسملَ وأمسلَ، إذا أخلق
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  حسانةُ العينين في برٍد سمْل

  .وعمر اللّه بك مالَك ومرتلَك وأعمره.  ونضر اللّه وجهه وأنضره.فأما سملَ عينه فبغري ألف

    

" أَمرنا: "، أي جعلناهم أُمراء، وقُرىء"أَمرنا مترفيها: "وقد قرىء. وأمر اللّه مالَك وآمره، أي أكثره

  .، أي أكثرنا"أَمرنا"بالتخفيف، و 

  .ومحضه الود وأحمضه. جاد مِجد: وقالوا يف كالمهموجد يف األمر وأجد، عرفهما األصمعي، 

خلَف اللّه عليك، إذا رزىء مبا ال يعتاض منه، : وخلَف اللّه عليه وأخلف، وهذا مما يختلف فيه، يقال
  . عليكأخلف اهللا: خلَف اهللا عليك، أي كان اللّه عليك خليفةً، فإذا رزىء مبا يعتاض منه قالوا: فقالوا

  ".ما سلَككم يف سقَر: "وسلَك الطريق وأسلك، مل يتكلّم فيه األصمعي ألن يف القرآن

وأنشد . سكت الرجلُ، إذا مل يتكلّم؛ وأسكت، إذا أطرق: وسكت القوم وأسكتوا، قال األصمعي
  : األصمعي للراعي

 قائِلعنّي بعده كلُّ  فأسكَتَ  أبوك النمي أجلَى علي بنَفْعه

يريد أطرق.  

  .الساكت، ومل يعرف مصِمتاً: الصامت: وصمت القوم وأصمتوا؛ قال األصمعي

. ويانعه" وينِعه: "قد قُرىء: قال أبو حامت. وينعت الثمرةُ وأينعت، إذا أدركت، مل يتكلّم فيه األصمعي

  : وأنشد ليزيد

  عاحولَها الزيتون قد ينَ  ِقباٍب حوَل دسكَرٍة في

  ".إين ألرى رؤوساً قد أينعت وحان ِقطافُها: "الكالم الفصيح قول احلَجاج: وقال أبو حامت مرة أخرى

قوم : "وفيه" نِكرهم وأوجس منهم ِخيفةً: "ونِكرته وأنكرته، مل يتكلّم فيه األصمعي، وكالمها يف الترتيل
  ".منكَرون

  .فأما أنسلَ الرجلْ فباأللف، إذا كان له نسل. بتونسلَ الوبر وأنسلَ، إذا سقط مث ن

  .وسندت يف اجلبل وأسندت، إذا علوت فيه

: فأما قوهلم. وخلَد إىل األرض وأخلد، إذا لَِزم األرض، مل يتكلّم فيه األصمعي. وقطرت املاء وأقطرته

  .طلعتوطَلَعت وأ. رجل مخِلد، إذا أبطأ عنه الشيب، فإن األصمعي جييزه

ء، وأجلبرليدة رقيقة للبإذا ركبته ج ،اجلرح لَبها؛ قال األصمعي. وجوأنزفت البئر فْتزون : البئر فزن
  : وأنشد. وأنزف العربةَ
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 أوان الِجد إذ جد عمر هذا

حروص رٍر لمن ذَممعم ابن 

رلَّى الِعبن وبرةَ موأنزفَ الع  

هاومددتالدواةَ وأمددت .  

  .وقَدعت الرجلَ وأقدعته، إذا كففته

هذا على غري قياس، كما : قال أبو بكر. يقال حزنين وال يقال أحزنين: وحزنين وأحزنين؛ قال أبو زيد
  .قالوا مسعود ومل يقولوا سعده اللّه

ق، هكذا قال أبو حامت؛ أعقَّت، إذا عظُم وقالوا ِبرذَونة عقوق وال يقولون إال أعقّت وكأنّ القياس مِع
  .نبت شعر الولد يف بطنها، والشعر يسمى العقيقة: أعقَّت الفرس: وقال أبو عبيدة. ولدها يف بطنها

  .وجبرت الرجلَ على الشيء وأجربته، ومل يعرف األصمعي إال أجربته

  .د وِديد ودودِوساس الطعام وأساس وِسيس وسوس ودأد وأدا

  : قال الراجز. وكَِنبت يده وأكنبت، إذا أستوقحت، أي غَلُظَت من العمل

  وأكْنَبتْ نُسوره وَأكْنَبا

: وحقَقْت األمر وأحققته، أي قلت. وقَتر عليه وأقتر. وسؤت به ظَناً وأسأت. وماطَ عنه األذى وأماطَ

هو حق.  

ه وهرقتاملاَء وأرقت هوِرقْته. ه وأهرقتتتوأب البيع تتوب .أو أصفر ى، إذا امحروأزه روزها الئس.  

  .سقَطَ ىف كالمه وأسقطَ: ويقال. وشنقت الِقربة وأشنقتها، إذا شددت رأسها مث رفعتها

ت؛ وأمجت ومجت الدابةُ وأمج. وزكا الزرع وأزكَى. ونِعتم به عيناً وأنعم. قَصرت وأقصرت: ويقال
  : قال زهري. احلاجةُ، إذا حانت، ال غري

  مضتْ وأجمت حاجةُ الغد ما تخلو

وحشمت الرجلَ . وِسرت الدابةَ وأسرتها، وأىب البصريون إالّ ِسوتها فسارت. وِقلْته البيع وأقلته
  .وأحشمته، أي أغضبته

  .وجرمت من اجلُرم وأجرمت.  املاُء وأملحوملُح. وزننت الرجل بالشيء وأزننته، إذا اتهمته

ها وعارت العنيها وأعورترته وعوعين ترا فعارت: قال أبو حامت. وعرا وعورال يكون إال ع.  

  .وخال املكانُ وأخلَى

w  .وعسرت األمر وأعسرته
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  .وذَرِت الريح التراب وأَذْرته

  .جواولَغطَ القوم وألغطوا، وضجوا وأض

  .وجدب الوادي وأجدب

  .وحِطب الوادي وأحطب، إذا كثر حطبه

    

  .وخصبت األرض وأخصبت، وعِشبت وأعشبت، وكألت وأكألت، وأىب األصمعي إال أكألت

  : ونبت البقلُ وأنبت، ومل يعرف األصمعي إالّ وطعن يف بيت زهري

 إذا أنبتَ السقُْللهم حتى  قَطيناً  رأيتُ ذوي الحاجات حول بيوتهم

  .ورجنت الشاةُ وأرجنت، إذا أِلفَت املوضع، وأىب األصمعي إالّ رجنت

  .وثَرى الرجلُ وأثرى، إذا استغىن، وأىب األصمعي إالّ أثرى

  .وزحف وأزحف، إذا ضغف

  : قال بشر. وصاب وأصاب، وهذا يختلف فيه، صاب إذا جاء من عٍل، وأصاب من اإلصابة

  لم تَشْعر بأن السهم صاباو

فأما صاب مر . جاء من علٌ ومن غل ومن عالً بالتخفيف والتنوين: يقال: قال أبو بكر. أي تدلّى عليه
  .صوب املطر فبغري ألف

  : ونصف النهار وأنصف، وأىب األصمعي إالّ نصف، وأنشد لألعشى

  ما يدريبالغيب وشريكه  نَصفَ النهار، الماء غامره

  .غاص أولَ النهار وانتصف النهار وهو حتت املاء وصاحبه ال يدري ما خربه: يقول. يصف غواصاً

وأمسح حمةُ بِقياده ال غري: قال األصمعي. وسالداب مباله، وأمسح حمس.  

  : وهبطت الشيَء وأهبطته، عرفهما األصمعي، وأنشد. وجاحه الدهر وأجاحه

   جناخ هابطاما راعني إال

  على البيوت قَوطَه العالبطا

  .الغليظ: القطيِع من الغنم؛ والعالبط: القَوط

  .وهديت املرأة وأهديتها

  .ونجدت الرجل وأجندته، إذا أعنته

w  .وبقَلَ املكانُ وأبقلَ، فأما بقَلَ وجة الغالم فبغري ألف
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وأعرض لك اخلري ضروع.  

  . وأفرزته، إذا فرقتهوفرزت الشيَء

  .وعقَم اللّه رِحمها وأعقمه

إذا أفحش ،يف كالمه وأهجر رجوه.  

  .وغَلَقْت الباب وأغلقته، وأىب األصمعي إالّ أغلقته ومل جييزوا وغلقت البتةَ

  .ال غريحدت فهي مِحد : قال األصمعي. وحدت املرأة وأحدت، إذا تركت الطِّيب والزينة بعد زوجها

  .ووخفْت اِخلطْمي والسويق وغريمها وأوخفته، إذا صببت عليه املاء. وسفَقْت الباب وأسفقته

  .وجلبوا عليه وأجلبوا. ودجنت السماء وأدجنت

به وأطاف به، إذا : وقال بعض أهل اللغة. وطاف حوله كما يطاف بالبيت؛ وأطاف به، إذا حام طاف
فأما ". فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون: "يف الترتيل. طاف: ويقال يف هذا أيضاًطرقه ليالً، 

  .طاف الرجلُ إذا ذهب لقضاء احلاجة فبغري ألف

  .ومجدت الدابةُ وأجمدت، إذا امتأل بطنها

 الشجرةُ فهي فأما غَطَِت. غطّيت الشيَء، إذا سترته، وأغطيته: وغَطَيت الشيَء وأغطيته، وقال األصمعي
  : وأنشد. غاطية إذا انسبطت أغصانها على األرض فبالتخفيف

 منها مالحي وِغرِبيب يخرج  ومن أعاجيِب خَلِْق اللّه غاطيةٌ

ع الوادي وأمرعروم.  

، كَننت الشيَء: قال أبو حامت: قال أبو بكر. وكَننت احلديثَ وأكننته، إذا سترته، مل يتكلّم فيه األصمعي
مل يقرأ إالّ " ما تِكن صدورهم"وفيه " كأنهن بيض مكنون: "ويف الترتيل. إذا سترته، وأكننت احلديثَ

  .بضم التاء

  .وشعرت بالشيء وأشعرت فالناً شراً، أي جعلت الشر شعاراً له

وأنشد . تال أعرف إال شر: وشرت العسلَ وأشرته، إذا استخرجته من موضع النحل؛ قال األصمعي
  : األعشى

نجبي كأناً من الزِنيشوراً  جباً مل خالطَ فيها وأر  

وأنكر قول عدي :  

  وحديٍث مثل ماذي مشاِر
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  .وضعف قوله مشار

  : وعذَرت الغالم وأعذرته، إذا ختنته؛ ومل يعرف األصمعي إالّ اإلعذار، وأنشد للنابغة

ِبينٍة فسبآم ِظنّةَ اإلعذاِر  أبكاراً وهنم نلْنَهجأع  

وجاء يف الكالم ". كنا إعذار عام واحد: "ويف احلديث. الوقت، وأراد أعجلنهن وقت اإلعذار: املَِظنة
  : الفصيح

  تَلِْويةَ الخاتِن زب المعذَِر

احترت، : وأجاز البغداديون. ال أعرف إالّ حترت: قال األصمعي. وحترت العقْد وأحترته، إذا أكّدته
  : وأنشدوا بيتاً أليب كبري اهلُذيل كامل

  لما أصيبوا أهُل ديٍن محتَِر  لقومهم السالم كأنّهم هاجوا

  .ومل يرِوه األصمعي

    

وضب على الشيء وأضب عليه، إذا أخذه؛ وأنكر البصريون ضب عليه ومل جييزوا إال أضب عليه فهو 
بئت؛ قال األصمعى. مضيبوو بئت فهي موبوءة: وأوبأِت األرضال أعرف إال و.  

  : وضبعت الناقةُ وأضبعت، ومل يعرف األصمعي إالّ ضبعت وأنشد

  بي البازُل الكَوماء في الرمل تَضبع  فليت لهم أجري جميعاً وأصبحتْ

ضِبعت : ويقال. ترمي خبفّها يف سريها إىل ضبعهاضبعت يف السري وأضبعت، فالضبع أن : قال أبو بكر
الناقةُ تضبع ضبعةً، إذا أرادت الفحل؛ وضبعت تضيع ضبعاً، إذا رمت خبفّها إىل ضبعها يف السري، بسكون 

  .رأس املَنِكب: الباء، والضبع

  .ري ألفونلْته خبري وأنلته؛ فأما ِنلْت الشيَء بيدي فبكسر النون بغ

  .وصدرت اإلبلَ وأصدرتها. وأِلفْت املكانَ وآلفته

. وصرد السهم وأصرد، إذا نفذ من الرمية، أي دخل فيها وخرج من اجلانب اآلخر؛ وأصردته، إذا أنفذته

  : وأنشد. ال أعرف إال أصردته: قال األصمعي

  عن ظهر ِمرناٍن بسهٍم مصرِد

  . تسمع هلا رنةًالقوس اليت: اِملرنان

. وعيت العلم، إذا حفظته، وأوعيت املَتاع: قال أبو حامت. ووعيت العلم وأوعيت، مل يتكلّم فيه األصمعي

w  ".وجمع فأوعى: "ويف الترتيل
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الكيلَ وأوفيت تفَيوو .لول وأغللتحن الغ وأبدأ. وغَلَلْت وبدأ اهللا اخللق.  

وبسرت حاجيت وأبسرتها، إذا طلبتها من غري موضعها وإذا . شرته، إذا قشرت بشرتهوبشرت األدمي وأب
  .وقَبلَ وأقبلَ ودبر وأدبر. طلبتها يف غري وقتها

  .وقَح احلافر وأوقح، إذا صلُب: ويقال. وكشفِت الناقةُ وأكشفت، إذا نتجت عامني متواليني

  .وجمعوا آراءهم وأمجعوا. بكاءوجهشت وأجهشت، إذا يأت لل

  .وعفَصت القارورةَ وأعفصتها، إذا صممتها

قلت : قال أبو بكر. هوى من علٍْو إىل سفٍْل، وأهوى إليه، إذا غَِشيه: وهوى له وأهوى، قال األصمعي
  : أليس قد قال الشاعر: أليب حامت

   أقْتَم الريش كاسركما انقض باٍز  زهدم تحت العجاج لحاجٍب هوى

  : مسع بيت ابن أمحر: وقال. أحسب األصمعي أنسي، وهذا بيت صحيح فصيح: فقال

 أدعو قَذاها اإلثِْمد القَِردا وكنتُ  أهوى لها ِمشْقَصاً حشْراً فشَبسرقَها

ل اهللا عز قا. قوله أدعو، أي أجعل، هكذا يقول البصريون: قال أبو بكر. فاستعمل هذا وأنسي ذاك
: اللطيف الصنعة؛ فشربقَها: النصل العريض؛ احلَشر: ، أي جعلوا، واِملشقَص"أن دعوا للرمحن ولَداً: "وجلّ

  .كان أصاب عينه سهم: قال أبو بكر. خرقها كما يشربق الثوب

  .رب وأحلَدهولَحد الق. وثَوى باملكان وأثوى. وبلَّ من مرضه وأبلَّ. وحلَ من إحرامه وأحلَ

  .وحال يف منت فرسه وأحالَ

  .وصر الفرس أذنه وأصرها؛ فأما أصر على الذنب فباأللف ال غري

  : وأنشد. وبكَرت وأبكرت، لغتان عرفهما األصمعي

باِكر و جيرائكميا عمر  ال الٍه وال صابر فالقلب  

  : وأنشد

ِكربٍم أنتَ غاٍد فمأِمن آل نُع  

مرالرجلَ الشيَء.  وأجرِموج وأحرم من حرمت مروح.  

  .غبت عنهم: طَلَعت على القوم، إذا أشرفت عليهم؛ وأطلعت عنهم: ويقال

  .مث جتيء حروف من فعلت وأفعلت ختتلف معانيها: قال أبو بكر

  : وأنشد. أفرشت عن األمر، إذا أقلعت عنه: قال األصمعي

ِب منتخَلَهبقُض نعلوهم  w
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قَلَهنها الصأن أفرشَ ع دلم تَع  

  .وفَرشت عنه، إذا أردته ويأت له. عىن السيوف

  .وأزريت بالرجل فأنا أزري به إزراًء، إذا قصرت به؛ وزريت عليه فعلَه أزري، إذا عبت عليه

  : قال القطامي. وأصفدته، إذا أعطيته

  د أحسنتَ إصفاديوإن مدحتُ لق  هجوتُك ما تمت مكارمتي فإن

  .وصفدته، إذا قيدته

ما يأخذ : واخلفارة" ال تخِفروا اللّه يف ذمته: "وخفرته، إذا أجرته، خفْراً وخفارةً؛ وأخفرته، ويف احلديث
  .اخلافر، إذا استحيت

  : قال الشاعر". من ذهب له كذا: "وأنشدتها، إذا قلت. ؟"من وجدها: " ونشدت ضالّيت، إذا قلت

  إصاخةَ الناشِد للمنِْشِد  يصيخُ للنَّبأة أسماعه

  .وأنشدتك اللّه وأنشدت الشعر ال غري

    

  .أوعدته ِبشر: أوعدته شراً، إمنا يقال: ووعدته اخلري وعداً؛ وأوعدته بالشر إيعاداً ووعيداً؛ وال يقال

  : قال. ذَيتها وقذّيتها، إذا أخرجت منها القَذَىقَ: أقذيت عينه، إذا جعلت فيها القَذَى؛ ويقال: ويقال

 ما تَلْقَى لعينك قاذيا أِجدك  لقد قيل من طول اعتاللك بالقَذَى

  .قَذت تقْذي قَذْياً: فإذا رمت بالقَذَى قيل. وقَِذيت العني، إذا وقِع فيها القَذى، تقْذَى قَذى شديداً

  . إشطاطاً، إذا جاروشطَّ الرجلُ، إذا بعد؛ وأشطَّ

، "وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطَباً: "وقَسطَ الرجلُ، إذا جار؛ ؤاقسطَ، إذا عدل، وكالمها يف الترتيل
  : وقال الراجز". إن اللّه يِحب املُقِْسطني: "وفيه أيضاً

  حتى شَفى السيفُ قُسوطَ القاسِط

  .وأرت الدم، إذا أسلته. ورت النهر أَره نهراً، إذا حفرته

  : وأنشد. وفَريت الشيَء أفريه فَرياً، إذا شققته لصالح، وأفريته إفراًء، إذا مشققته لفساد

  إذا انتحى بنابه الهذْهاِذ

  َأفْرى عروقَ الودج الغواذي

وقال . ذ من اهلَذّ، وهو القَطْعاليت تغني بالدم، ومعىن تغذّي أي ال تكاد ترقَأ؛ واهلَذْها: قوله الغواذي
w  : الراجز يصف دلواً
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  شلَّتْ يدا فاِريٍة فَرتْها

  وعِميتْ عين التي أرتْها

  لو كانت الساقي لصغَّرتْها

  .أراد دلواً كان استكربها

جته عند القاضي ال دال يدلو دلْواً، إذا استقَى؛ وأدلَى يديل إدالًء، إذا أدلَى دلوه يف البئر؛ وأدلَى حب: ويقال
  : قال الراجز. داليت الرجل مداالةً، إذا رفقت به: ويقال. ودلوت الرجلَ، إذا رفقت به. غري

  يكاد ينْسلُّ من التصديِر

  على مداالتي والتوقيِر

  : قال الراجز. ودلوت اإلبل، إذا رفقت ا يف السري

  ال تَقْلُواها وأدلوها دلْواً

  يوم أخاه غَدواإن مع ال

  : وقال اآلخر

  ال تَعجال بالسير وادلواها

  لبئسما بطء وال تَرعاها

  .عقدت احلبلَ والبغَ والنكاح، وأعقدت العسلَ والقَِطران وما أشبهه: ويقال

  ."ثُم أماته فأقربه: "وقربت الرجل، إذا دفنته؛ وأقربته، إذا جعلت له قرباً، من قوله عز وجل

  : قال هذيل. وحدق به القوم، إذا أطافوا به، وأحدقوا به

 ريب أن قد كان ثَم لَحيم فال  وقالوا تركنا القوم قد حدقوا به

ةُ وأحدقتِدقَت به املنيقَت وحدقال األخطل. وح :  

 اَلمنيةُ واستبطأتُ أنصاري بي  المنِْعمون بنو حرِب وقد حدقَتْ

يقوله األخطل ملّا استوهب النعمانُ بن بشري لسانه من معاوية ليقطعه وقام يزيد فاستوهبه : بكرقال أبو 
  .من معاوية فاعفي

  .وحنو هذا أعييت من العمل إعياًء، وعييت يف األمر ويف املنطق ِعياً

وأبيت فالناً، إذا . يب، أي ممتنعوأبيت الشيَء، إذا أِنفت منه فأنا آبى إباًء وأنا آٍب؛ وأبيت فأنا أباء وأ
  .محلته على أن يأىب فهو أيب، أي ممتنع
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ولَويت احلبلَ ألويه لَيا، ولَويت الذَين لَيا ولَياناً، ولَِوي فالن لَوى شديداً من وجع البطن؛ وألوى م 
  .الدهر، إذا ذهب م

توصةً؛ وعِصيعفأنا أعصي ِعصياناً وم تيصبالسيف وع ِصيتا؛ وع واً، إذا ضربتصبالعصا أعصو ع 
  : قال الراجز. أعصى، إذا ضربت به

  نَعصى بكّل مشْرفي مخْفِق

  .ِمخطَِف: ويروى

وعلوت فأنا أعلو علُوا من االرتفاع؛ وعِلي يعلَى عالًء من الظَّفَر؛ وأعلَى عن الوسادة وعالَى عنها، إذا 
  .، أي تنح"أعل عنج: "ويف احلديث، حديث ابن مسعود. تنحى عنِها

اللهم إين أدرأ بك يف حنر فالن؛ وتدارأ القوم بينهم، إذا تدافعوا : ودارأت الرجلَ عني، إذا دافعته، وتقول
  : قال الراجز. أمراً؛ ودارأت الرجلَ مدارأة، إذا دفعته؛ ودرأ البعري فهو دارىء، إذا ظهرت غدته

  بل أيهذا الدارىء المنكوفُ

ودرأت الوسادة، إذا بسطتها؛ وكل . أي الذي قد أصابته الغدة يف نكَفته، وهي أصل لسانه وغَلصمته
  : قال الشاعر. شيء بسطته فقد درأته

 دينُه أبداً وِديني أهذا  تقول إذا دراتُ لها وضيني

  :  قال الراجز.ودريت الشيَء فأنا أدري درياً ودرايةً

 عن صاحٍب لَويتُ وخَبر

  فقلتَ ال أدري وقد دريتُ

    

  : قال الشاعر. ودريت الظيب أدريه درياً، إذا ختلته. وسائٍل عن خٍرب لَويت: ويروى

  أدس لها تحت التراِب الدواهيا  فإن كنتُ ال أدري الظِّباء فإنني

  : وقال اآلخر

  يدريوكم راٍم يصيب وال 

  : قال الشاعر. ودريت الشعر باِملدرى تدريةً. أي ال يخِتل

هتْ أختُ بني فَزارِلمقد ع  

هتي للجاري ِلمرال أد أن  
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  : قال الراجز. وبدوت أبدو بدواً، إذا ظهرت؛ وبدأت بالشيء أبدأ به، إذا قدمته، وأبدأته أيضاً، وبِديت به

  له وبه بِديناباسم اإل

  ولو عبدنا غيره شَقينا

  : قال الراجز. ولقيت فالناً بادي بدي وبادي بداً. وبدوت من احلَضر إىل البدو

  وقد علَتْني ذُرأة بادي بدي

  ورثْيةٌ تنهض في تشددي

وأبِل . أجده جداً، إذا قطعتهوجددت احلبلَ . وجددت يف األمر أِجد، وأجددت أِجد، لغتان فصيحتان
  .صرت ذا جد: وجِددت يا فالنُ. وأِجد، يدعى للرجل إذا لبس اجلديد

. وبرأ اهللا اخللق يبرؤهم برءاً. وبرئت من املرض وبرأت أبرأ برءاً. وبريت القلم والعود وغريه أبريه برياً

  : وأنشد األصمعي

 اللّه ثم يبرؤها يميتُها  ى سالمتهاوكل نفٍس عل

وأبريت البعري ابريه إبراًء، إذا . وبارأت الكَري مبارأةً، إذا فاصلته كأنك تدفع إليه الِكراء مث تسترجعه منه
  .جعلت له برةً؛ والبِرية أصلها اهلمز، وتركت العرب مهزها لكثرة استعماهلم إياها

  .وشِرق الرجلُ ِبريقه، إذا غَص. عت؛ وأشرقت، إذا أضاءتوشرقَت الشمس إذا طل

: ورويت على البعري. وأرويت ماشييت إرواًء. ورويت القوم، إذا استقيت هلم. ورِويت من املاء أروى ِرياً

  .ورويت يف األمر ترويةً وتروياً. حبل يشد به املَتاع: شددت عليه بالرواء، والرواء

وأقَلْته يف البيع إقالةً، وشربت القَيل، وهو شرب . وأقَلْت الرجلَ عثْرته. وِقلْت من القائلة أقيل قائلةً وقَيالً
  .وتقيلَ الرجلُ أباه، إذا أشبهه. نصف النهار

 يغريهم غَيراً، مثل وغار الرجلُ أهلَه. وغار املاُء غَوراً. وغارت عينه تغور غُؤوراً. وغار النجم يغور غَوراً
. وغار على أهله ينهار غَيرة. وأغار الرجلُ على القوم يِغري إغارةً من املُغاورة. مارهم سواء، وهو من اِملرية

وغؤر القوم تغويراً، إذا . وأغار احلبلَ يِغريه إغارةً، إذا فتله فتالً شديداً. وغار يغور، إذا دخل غَور ِتهامة
  .اهلاجرة فأراحوانزلوا يف 

  .وأمر احلبلَ ِميره إمراراً، إذا أحكم فتلَه. وأمر العيش يِمر إمراراً فهو مِمر. ومر الطعام وأمر، إذا صار مراً

  .وطم املاُء طُموماً، إذا كَثُر. وطَم شعره طَماً. وطَم الفرس، إذا عدا عدواً شديداً، ومصدره طَميماً

 بيباًوهبه بهوي ِهبي اً. التيسببوباً، وقالوا هه بهت ت الريحاً. وهببمن نومه ه بوه . السيف بوه
w  .وهبت الناقةُ ِهباباً، إذا نِشطَت. هبةً
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  .وكَلَّ اإلنسانُ والبعري كَالالً. وكَلَّ البصر ِكلَّةً. وكَلَّ السيف كُلوالً

  .وشب الغالم شباباً. وشب الفرس ِشباباً. وباًوشبت النار شب

  باب ما ال تدخله الهاء من المؤنث

  : قال الراجز. جارية كاِعب وناِهد ومعِصر، وقالوا معِصرة

 ألمير المؤمنين الواهِب قُْل

 كالربرِب الربائِب أوانساً

 من ناهٍد ومعِصٍر وكاعِب

  ائِبِهيِف البطون رجح الحق

اليت استتصت عصر شباا، وهي كاعب أوال إذا كعب ثديها كأنه مفلَّك، مث خيرج فتكون : املُعِصر
  : قال الراجز. ناهداً، مث يستوي ودها فتكون معِصراً

  قد أعصرتْ أو قد دنا إعصارها

 ينْحّل من غُلْمِتها إزارها

  .ه سواءوجارية عاِرك وطاِمث وداِرس وحائض، كلّ

  .وجارية جاِلع، إذا طرحت قناعها من قلّة احلياء

  .وامرأة قاعد، إذا قعدت عن احليض والوالدة

  .الغيل: ترضع الغيلَ، وهو أن ترضع ولدها وهي حامل؛ واسم اللنب: وامرأة مغِيل

  .قد مات ولدها: وامرأة مسِقط وامرأة مسِلب

ؤِنث، إذا ولدت اإلناث؛ وِمذكار وِمئناث، إذا كان ذلك من وامرأة مذْكر، إذا ولدت الذكور؛ وم
  .عادا

    

ويف احلديث . وامرأة مغِيب ومِغِيب، بتسكني الغني وكسرها، إذا غاب عنها زوجها، وقالوا مِغيبة أيضاً
ليها ما بالُ أحدكم ال يزال كاسراً ِوسادته عند امرأة مِغيبة يتحدث إ: "أن عمر رضي اهللا عنه قال

  : قال الراجز". وتتحدث إليه، عليكم باجلَنبة فإا عفاف، إن النسأ حلم على وضم إالّ ما ذُب عنه

رباأليدي طريقاً ذا غَد خِْبطْني  

رالكَم ِغيبات فالطيسالم زغَم  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1534   

  .ا ِجحرة الريابيع والسباعاألرض اليت فيه: أنف ِفلْطاس؛ والعدر: الكَمرة العريضة، وقد قالوا: الِفلْطاس

  .وامرأة مشِهد، إذا كان زوجها شاهداً

  .ال يعيش هلا ولد، وأصله من القَلَت، أي اهلالك: وامرأة ِمقْالت

  .رجل عِلة وعلَهان: وامرأة ثاِكل وهاِبل وعاِله، من العلَه واجلَزع، ويقال

  .قليلة الرزء: وامرأة قَتني

  .ولدهايف بطنها : وامرأة جاِمع

  .وامرأة ساِفر وحاِسر وواِضع، إذا ألقت ِقناعها

  .معها شاِدن وغزال: وظبية مطِْفل ومشِدن ومغِزل

  .وظبية خاِذل وخذول، إذا تأخرت بعد قطيع الظِّباء

  .يف بطنها ولد قد حترك: وفرس مرِكض

  .زِرية: وامرأة ِعنِفص

  .رعناء: وامرأة ِدفِْنس

  .ومهرة كُميت. طويلة: هرة قيدودوم. ومهرة ضاِمر

  .صلبة شديدة، وكذلك الناقة: ومهرة جلْعد

  .سريعة: وناقة عيهل وعيهم

  .جريئة على السري: وناقة ِدالث

  .خفيفة: وناقة ِهرجاب

  .صلبة: وناقة أمون

  .تضرب بذقنها يف سريها: وناقة ذَقون

  .وناقة جنيب، أي كرمية. لضرع باليدتدر على املَري، وهو مسح ا: وناقة ممِرن

  .وناقة راجع، وهي اليت يظن أن ا حمالً مث يخِلف

  .وناقة مِرد، وهي اليت تشرب املاء فيِرم ضرعها

  .معِيية: وناقة رهب. ضامر: وناقة حرف. غزيرة: وناقة خبر

ضرعها، وشاة مبِسق، إذا كان كذلك؛ وناقة وناقة راِذم، وهي اليت قد دفعت باللنب، أي أنزلت اللنب يف 
  .مضرع؛ وناقة مشِرق لليت أشرق ضرعها باللنب

  : قال الراجز. غزيرة: وناقة رهشوش
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  أنتَ الجواد ِرقَّةَ الرهشوش

  والمانع الِعرض من التخديش

  .عطيه كما تعطي هذه الناقةُ الرهشوشأنت اجلواد السهل ال: وقال أيضاً. أي أنت رقيق برقّة الرهشوش

  .مثل الرهشوش سواء: واخلنجور

ِحشها يف بطنها، وكذلك الناقة واملرأة: وشاة مولد ِبسها للحمل. يعرض لِْمع، إذا أشرقوأتان م.  

  .وشاة صاِرف، وهي اليت تريد الفحل

  .عطستوشاة ناِثر، وهو عيب، وهو أن تنثر من أنفها إذا سعلت أو 

  .إذا اندحق رِحمها يف عِقب الوالدة: وقال أيضاً. وناقة داِحق، وهي اليت خترج رِحمها بعد النتاج

  .وشاة راِجن وداِجن، وهي اليت قد أِلفَت البيوت

  .وناقة مشِدن، وهي اليت قد قوي ولدها

  .ونتجت الناقةُ حائالً، إذا ولدت أنثى. كذلك أيضاً: وناقة مرِشح

  .قد عصرها احلملُ فأوهى حلمها: وناقة لَهيد. ناقة حسري وطَليح، وهي املُعِييةو

  .وناقة مِتم، وكذلك املرأة إذا متّت أيام محلها

  .وناقة مذائر، وهي اليت ترأم بأنفها وال يصدق حبها

 وهي اليت قد طرحت ولدها، وناقة خاِدج،. وناقة علوق، وهي حنو املُذائر ترأم بأنفها وتزِبن بِرجلها
  .ومخِدج

  .وناقة فاِرق، رهي اليت تذهب على وجهها فتنتج

: قال األصمعي: قال أبو بكر. وناقة طاِلق، وهي اليت تطلب املاء قبل القَرب بليلة، يوم الطَّلَق ويوم القَرب

سري اليوم لِورد الِغب، : قال. الطَّلَق؟فما : فقلت له. سري الليل لِورد الغد: ما القَرب؟ فقال: سألت أعرابياً
  .أي بعد غد

  .ضخمة السنام: وناقة باِزل وناقة بائك

  .فتية مسينة: وناقة فاِسج

  : قال الشاعر. وناقة شاِمذ وشاثل، إذا شالت بذَنبها

  يِة كُرهاً بالصرِف في الطالِّء  تتّقي المِبس عن المر شاِمذاً

سر امليم يف اِملرية أجود، وجيوز الضم، وهو أن يمسح الضرع عند احللب، فأما يف قوهلم ك: قال أبو بكر
الذي يدعوها للحلب، : واملًِبس. ال شك فيه وال مرية فيجوز فيه الكسر والضم أيضاً؛ كذا يقول أبو زيد
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احلرب مثل : يقول. ِصبغ أمحر: اًالدم؛ والصرف أيض: اليت تدر الدم مكان اللنب، والصرف: والطُّالّء
  .الناقة

    

  .وناقة بلْعس، وهي املسنة املسترخية اللحم، وبلْعك ودلْعك، وهن ِضخام فيهن استرخاء

  .وناقة عوزم، وهي املسنة وفيها ِشدة

  .وناقة ِدلِْقم، إذا تكسر فوها وسال مرغُها، أي لُعاا. مثلها: وناقة ِضرِزم

إذا استبان محلُهاوفرس م ،ِقص.  

  .وناقة ِملْواح وِمهياف، إذا كانت سريعة العطش

  : قال الشاعر. وناقة ِمصباح، وهي اليت تصبح يف مبركها

  عليك من المصابيح الِجالِد  المنِْدياِت أقَلَّ رزًأ وجدتَ

قَود فسلّم أنفه فقُطع فعيره هذا رجل خياطب رجالً قطع أنف رجل فطُولب بالدية أو ال: قال أبو بكر
  .الدواهي: وجدت قَطْع أنفك أسهلَ عليك من تسليم إبلك؛ واملُنِديات: بذلك فقال

  .تعجل الِورد: وناقة ِمرياد

  .ونعجة حاٍن، إذا أرادت الفحل

  .وشاة ِهرِمل وِحرِمل، وهي اهلوجاء، ورمبا وصف به الناس أيضاً

  .دهاوشاة مقِْرب لليت قَرب ِوال

مثل الباِزل من اإلبل والقاِرح من اخليل : قال أبو بكر. وشاة صاِلغ وساِلغ، وهي اليت قد انتهى ِسنها
  .واملُِشب من البقر

  .وشاة متئم لليت ولدت اثنني يف بطن

  .وناقة حائل لليت حالت ومل حتِمل، وكذلك النخلة أيضاً وكل أنثى؛ وناقة حاِمل

ِغدة؛: وناقة ما غُديقال  :ِغدت الناقة فهي مة مغدود فخطأ. أغَذَ البعري وأغَدفأما قول العام.  

  .وناقة ناِحز، وهي اليت ا النحاز، وهو السعال

  .ترأم ولدها وتعطف عليه: وناقة رائم

  .وناقة واِله، إذا اشتد وجدها بولدها

  .فطمت ولدها: وناقة فاِطم

  .ملاءتأىب أن تشرب ا: وناقة مقاِمح
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يف القُر ردجاِلح، وهي اليت توناقة م.  

  .ال جتتر: وناقة ضاِمز. مسنة: وناقة شاِرف

وناقة عاِسر وعسري، وهي اليت اعتسرت فركبت . وناقة ضاِبع، وهي اليت ترفع خفَّها إىل ضبعها يف السري
ضرقال الشاعر. كذلك: وناقة قَضيب. وملّا ت :  

  قَضيباً أروضهاأِسير عروضاً أو 

  .وناقة ِمدراج، وهي اليت جتوز وقت وضعها

  .حتِمل يف أول الربيع: وناقة ِمرباع. معها ربع: وناقة مرِبع

  .تسرع السمن: وناقة ِمشياط

  باب ما تذكر العرب من األطعمة

  .طعام يتخذ من دقيق ومسن ولنب: الوليقة

  .، أي ما لُين"وما آكُلُ إالّ ما لُؤق: "ويف احلديث. كل ما لُين من الطعام: واَأللُوقة

  .متر يحلب عليه لنب: والصقَعل

  .بر يطحن بني حجرين ويصب عليه لنب، ارى الراعي، إذا فعل ذلك: والرِهية

  .دقيق يعجن بتمر ولنب، ويقال اآلِصية بالتخفيف: واآلِصية

  .ماء ويطرح عليه دقيق فيلبك به، واخلَزيرة والسخينة واحدشحم يذاب ويصب عليه : واخلَزيرة

  .حنو الرغيغة: والثُّرعطُطة. والرغيغة، وهو حسو رقيق. العصيدة: واللَّفيتة

  : قال الراجز. متر وأقط وسمن: واحلَيس

  التَمر والسمن جميعاً واألِقطْ

سيإالّ أنّه لم يختِلطْ الح 

  .فُطمت على احلَيس واملوز: قال يل الرشيد: أخربنا األصمعي قال:  حامت قالوأخربنا أبو

  .دقيق يحلب عليه لنب مث يحمى بالرضف: والغذيرة

  .متر وسويق يخلص به السمن: واخلُالصة والِقشدة والِقلْدة

  .الثريد الكثري الدسم، والسغبلة مثله: والسربلة

  .الشحم املذاب: صب على إهالة؛ واإلهالةلنب ي: والعكيس

  .التمر واللنب: واملَجيع. عصيدة التمر واللنب: والوِطية
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  .حلْبة تطبخ بتمر وتسقاه النفَساء: والِفئْرة

  : قال الشاعر. حلبة ودواء يصفّى فيسقاه املريض: والفَريقة

  مثُل الفَريقة صفِّيتْ للمدنَِف

الذي يشتوى على الرماد فال يستتم نضجه، فإذا غيبته يف اجلمر فهو مملول، فإذا شويته : واللحم املعرض
  .فوق اجلمر فهو املضهب

  .املشتوى على احلجارة املُحماة: واحملنوذ

  .الذي فيه بعض مائه: واملفؤود وامللهوج: وقال مرة أخرى. الذي يدفن يف اجلمر: والفئيد

  .، وهو الذي يؤكل بالسمن، هكذا يقول اخلليل، رمحه اللّهِشواء مسمون: والعلَس

خيدنواشتقاقه من قوهلم: والش ،خيدنم اخليل يف : طعام اإلمالك، وقالوا الشخ، وهو الذي يتقددفرس شن
  .سريه، فأرادوا أن هذا الطعام يتقدم العرس

  .طعام العرس: والوليمة

  .دار أو بيتطعام يف بناء : والتوكري

  .ما يذبح عن املولود: والعقيقة

    

  .ما يتخذ للنفَساء: واخلرسة

  .وليس كل أهل اللغة عرف هذا: قال أبو بكر. طعام املأمت: والوضيمة

  : قال الراجز. طعام اخلتان، ويقال اإلعذار أيضاً: والعذيرة

هكل الطعام تشتهي ربيع  

هوالنَّقيع واإلعذار سالخُر  

  : وأنشد. طعام القُد ام: وقال مرة أخرى. طعام قدوم املسافر: والنقيعة

 القُداِر نَقيعةَ القُدام ضرب  إنّا لنضرب بالسيوف رؤوسهم

  .طعام أي وقت كان: واملأدبة واملَدعاة

ء حار أو يف مهراق دلٍو حب احلَنظَل ينقع يف ما: اهلَبيد: قال أبو بكر. هبيد يحلب عليه لنب: والقَشيمة
  .أياماً حىت تذهب مرارته مث يقلى ويؤكل

  باب ما جاء على لفظ الجمع وال واحد له
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  : قال الشاعر. خالبيس، وهي األمور اليت ال نظام هلا

 رأوا أنه ِدين خَالبيس لما  إن الِعالفَ ومن باللَّوذ من حضٍن

  .ِخلْبيس: غداديونمل يعرف البصريون له واحداً، وقال الب

  .موضع: وسماهيج

  .ما يراه املُغمى عليه من حلم: وسمادير العني

الدهناء تمد : قال أبو بكر. آبار جمتمعة بناحية الدهناء زعموا أن لقمان بن عاد احتفرها: وهراميت
  : قال. وتقصر

 ريابحر بالمفازة جا ألصبح  فلو كان بالدهنا حريثُ بن جابٍر

  .يعين حريث بن جابر احلنفي

  : قال الراجز. خنلة بعينها: ضرب من التمر، وقالوا: ومعاليق

  لئن نجوت ونَجتْ معاليقْ

  من الدبا إني إذا لمرزوقْ

  .لئن جنوت وجنا املعاليق: ويروى

  .موضع باليمن، وقالوا أنافث: وأياِفث

  .موضع بالشام: وأثاِرب

  .يمن، بفتح امليم والضم خطأ، وإليه تحسب الثياب املَعافريةموضع بال: ومعافر

تفرق القوم : مل تتكلّم العرب أو مل تعرف العرب واحداً لقوهلم: وكان األصمعي يقول: قال أبو بكر
وعرف ذلك . عباديد وعبابيد، وال تعرف واحد الشماطيط، وهي الِقطَع من اخليل؛ واألساطري واألبابيل

: وقال آخرون. واحد الشماطيط ِشمطاط، وواحد األبابيل إبيل، وواحد األساطري إسطار: يدة فقالأبو عب

مجع سطْر أسطُر وسطور، وأسطار : ويقال. إمنا جمع سطْر على أسطار، مث جمع أسطار على أساطري
  .عجاجيلواحد األبابيل إبول، مثل ِعجول و: وقد قالوا. مجع واحدة سطَر، بفتح الطاء

  باب ما تكلّموا به مصغّراً

  .اخلُلَيقاء، وهي من الفرس كموضع الِعرنني من اإلنسان

  .فجوة الدبر من الفرس: والعزيزاء

  .طائر: والغريراء
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  .ضرب من الطعام: والسويطاء

  .موضع: والشويالء

  .جلدة رقيقة بني السرة والعانة: واملُريطاء

  : قال الشاعر. موضع: والسويداء. وضعم: واهلُييماء

 الغداةَ غريب بالسويداء  إنّني جيِر وإن عز رهطي

جيِر كلمة مبنية على الكسر يراد ا الدهر، أي ال أفعل ذلك الدهر، ورمبا أجروها مجرى : قال أبو بكر
أي واللّه ألفعلن، وحنو : وقال أيضاً. و ذلكجيِر ألفعلن كذا وكذا، أي حقاً ألفعلن، وحن: القَسم؛ يقال

  .ذلك

  : قال الشاعر. موضع: والغميصاء

فكائن صاء ِمن فتىيالغم جرح وقد كان جارحا  ترى يومولم ي أصيب  

  .رماه بسهم مثّ رماه فدياه، أي على أثره: ويقال. جنم من جنوم السماء، وهو أحد الشعريني: والغميصاء

  .معروفة: والثُّريا. سورة اخلمر: احلُمياو

  .حتدى فالق لفالن، إذا تعرض له للشر: واحلُديا من التحدي، وهو التعرض؛ يقال

  : قال الشاعر. أحذاين كذا، أي أعطاين، واالسم اِحلذْوة: واحلُذَيا من اِحلذْوة، وهو العطية، من قوهلم

  غداتَئٍذ من شاِء ِقرٍد وكاهل  ما كان ِحذْوةُ بعِلها وقائلٍة

  .بطن من هذيل أيضاً، ويف بين أسد كاهل أيضاً: بطن معروف من هذيل، وكاهل: ِقرد

  .فالن حياجي فالناً: واحلُجيا من قوهلم

  .السكون واخلَفْض: واهلُوينى

  .آخر الضلوع، وقالوا أوهلا: والقُصيرى

  : قال الشاعر. موضع: واحلُبيا

  من القوم محدوساً وآخر حاِدسا  عترٍك شَطَّ الحبيا ترى بهوم

  .دويبة تلسع: والرتيالء. دويبة: والرسيالء

  .ضرب من الطري: والعقَيب

  .طائر، وقالوا احلُميِقيق: واحلُمِقيق

  .طائر: واللُّبيد. طائر: والشقَيقة
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  .اءطائر، ويقال بالر: وزغَيم

  .طائر: والصلَيقاء

  .طائر: والرضيم

  .آخر فرس جييء يف الرهان وهو الفُسكُل والِفسِكل: والسكَيت

  .دويبة: واًألديِبر

  .ضرب من احليات: واُألعيِرج

  .البلبل: ِعرق يف اجلسد، والكُعيت: واُألسيِلم

  .القَِطران: والكُحيل

وهذه األمساء : قال أبو بكر. ومبيِطر، وهو البيطار. أسم من أمساء اللّه جل ثناؤه: يِمنومه. جبل: ومجيِمر
: وقال أيضاً. حنو مهيِمن وجميِمر ومبيِطر أمساء لفظُها لفظُ التصغري وهي مكربة ألنه ال تكبري هلا من لفظها

سيِطر ومبيِطر يف لفظ التصغري وليست اسم من أمساء اللّه جلّ وعزة وهذه األمساء حنو مهيِمن وم: ومهيِمن
فالن مهيِمن : ويقال. مهيِمن أصله مؤِمين، فكأن هذه اهلاء عنده مهزة: مبصغرة ألن بعض أهل اللغة قال
: ويقال. الذي يلعب البقَّيرى، وهي لعبة هلم: واملُبيِقر. البيطار: واملبيِطر. على بين فالن، أي قيم بأمورهم

: ومسيِطر: وقال مرة أخرى. اشتمالك على الشيء: ومسيِطر. ذا خرج من الشام إىل العراقبيقر فالن، إ

  .احلَجلة، وهي القَبجة بالفارسية: والقُعيط. متملِّك على الشيء

  باب حوالَيك ودوالَيك

  : قال الشاعر

  دوالَيك حتى ليس للثوب البس  برد شُقَّ بالبرد برقُغ شُقَّ

قال أبو . تداولَ القوم فالناً، إذا تعاوروه بالضرب: من التداول؛ يقال: ك من املداولة، وقال أيضاًدوالَي
معىن البيت أن األعراب كانوا إذا تغازلوا شق ذا برد ذا وذا برد ذا يف غزهلم ولعبهم حىت ال يبقى : بكر

  .عليهم شيء

  : قال الشاعر. وحنانيك من التحنن

  حنانَيك بعض الشر أهون من بعِض  فنيتَ فاستبِق بعضناأبا منذٍر أ

  : قال الراجز. وهذاذَيك من تتابع الشيء بسرعة

  ضرباً هذاذَيك كولْغ الذئب
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  : وقال اآلخر

  ضرباً هذاذيك وطعناً وخضاً

  .وحجازيك من احملاجزة. وخبالَيك من اخلَبال

  مت اللفيف واحلمد للّه وحده 

  ادر أبواب النو

يفِسقون ويفسقون، ويعِرشون ويعرشون، ويعِكفون ويعكُفون، وحيِسدون وحيسدون، : تقول العرب
 ويشِتمون ويشتمون، وينِسلون -نفَر ينِفر وينفُر:  يقال- وحيِشدون وحيشدون، وينِفرون وينفُرون

طمث، ويقِتر؛ ويقِدر ويقدر، وينسلون، ويلِمزون ويلمزون، وخيِلقون وخيلُقون، ويعِتل ويعتل، ويطِمث وي
فأما يِصدون ويصدون فيختلف . ويقِنط ويقنط ويقنط، ثالث لغات، ويبِطش ويبطُش، ويعِرض ويعرض

: مينعون، من قوهلم: ويصدون أيضاً: يعرضون، قال أبو بكر: يضحكون، ويصدون: معنامها، يِصدون

حلبلَ ينِشطه وينشطه، وغَسق الليلُ يغِسق ويغسق، وطَمس ونشطَ ا. صددته عن كذا وكذا، إذا منعته
  .يطِمس ويطمس، وصلَقَه بلسانه يصِلقه ويصلُقه؛ كل هذا عن أيب عبيدة

  .جماري مائه: ومعنان الوادي. معن املاُء ومعن وأمعن، إذا جرى: وقال األصمعي

: حيث جيتمع لَهبها وجمرها، وعقْر الدار: لنارعقْر املرأة، وعقْر احلوض، وعقر ا: وقال األصمعي

  .وسطها

يقال للنفْس اِجلروة والقَرونة والقَرون والقَرين والقَرينة واِجلِرشى، مقصور، والكَنوب : وقال األصمعي
  .واحلَوباء

  : وأنشد يف الكَذوب

الكَذوب إني وإن منَّتني  

ل قريبيتلو حياتي أج  

  : ِرشىوأنشد يف اِجل

 الِجِرشَّى وارمعل خَنينها إليه  بكى جزعاً من أن يموت، وأجهشتْ

  : وأنشد يف اِجلروة. ظهر: صوت تردد البكاء يف األنف، واحلنني من الصدر؛ وارمعل: اخلَنني

 وشددتُ في ِضيق المقام حزيمي  فضربتُ ِجروتها وقلتُ لها اصِبري

w  : وأنشد يف القَرونة
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 وقد جعلتْ هواديها ِنعاال  تَرني رددتُ على عِدي ألم

  على ما أستودفَ القوم السخاال  وبنتُ األرض تقضي قَرونتَه

رددت على عِدي نفسه يف : هذان البيتان من معاين األشناندأين وتفسريمها يطول ومعنامها: قال أبو بكر
م عليها املاء؛ والسخال يعين جلود السخال اليت فيها املاء، املَقلة اليت يقس: وقت اهلاجرة، وبنت األرض

  .واستوف مثل استقطر

وِقرِحياء مل جيىء ا : قال أبو بكر. قفر ملساء: أرض ِقرواح وِقرياح وِقرِحياء، ممدود: وقال األصمعي
  .غريه

    

  : وأنشد. رجل ِزِبر وِذِمر، وهو القوي الشديد: ويقال: قال

  ا طَرفُ الجباِن احمراإني إذ

  وكان خير الخَصلتين الشَّرا

  أكون ثَم أسداً ِزِبرا

  .السريع: الشديد، والِقذَم: الِقذَم: وقال األصمعي

  .مثله: أمحق، وباِحر: رجل ذَِطي: ويقال

  .املسترخي: ورجل رِطي، بالراء

  .محقاء: وامرأة ِقصلة، زعموا

  .يضاًمحقاء أ: وامرأة ِمجعة

  .الصوت: الضوة والعوة: وقال أبو مالك

. الرناء، خمفّف ممدود؛ كذا يف كتايب ورأيته يف عدة نسخ: الصوت، وأحسبهم قالوا: الرنا، مقصور: وقال

. رنا يرنو رنواً، وأحسب أم قد قالوا الرناء، ممدود خمفَّف: إدامة النظر من قوهلم: والرنا، خفيف مقصور

  .فأما الرنوناة فصحيح، وهي إدامة النظر أيضاً

  .الصوت، مل جيىء به غريه: واجلَمش

  .رجل مهتر: السقَط يف الكالم واالختالط فيه، ومنه قوهلم: اِهلتر: وقال

  .الطويل: واملمهك واملمغط، بتشديد اهلاء والغني

  .الطويل أيضاً: والسلُع

w  .صلَّ، إذا أننت وهو ِنيء؛ وخم وأخم، إذا أننت وهو مطبوخ أو مشويأصلَّ اللحم و: قال أبو زيد
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قال .  إذا كان مِسناً تاماً-فحل فادر، واجلمع فُدر، إذا ترك الضراب، ووِعل فاِدر،: وقال أبو زيد
  : الشاعر

  فُدر بشابةَ قد تَممن وعوال

ه، وجدير به، وقَمني وقَمن به ومقْمنة به، ومجحرة به، فالن حٍج بكذا وكذا، وخليق ب: ويقال: قال
ما أفعلَه وأفِْعلْ به، إالّ يف قَِرٍف فإنه ال : ويقال فيه كله. وعِسي به ومعساة به، ومخلَقة به، وقَِرف به

  .ما أقْرفَه: يقال

  : وأنشد لطرفة. ةً، وهو املاء بعينهما سقاين فالن من سويٍد قطرةً وال من أسود قَطر: يقال: وقال أبو زيد

  أال بجلي من الشراب أال بجْل  إنني سقّيتُ أسي حالكاً أال

مالَ الرجلُ فهو يمال ويمول، إذا صار ذا مال؛ وِملْت أنا وملْت، : يقال: وقال األصمعي وأبو زيد
نلْت : ية ماهةً وِميهةً، إذا كثر ماؤها، ويقالومهت الرِكية وِمهتها، إذا استخرجت ماءها؛ وماهِت الرِك

  .له بالعطية نوالً، وِنلْت الشيَء أناله نيالً

قُرطاس وِقرطاس، : األشنان واإلشنان، فارسي معرب، وهو احلُرض؛ ويقال: يقال: وقال أبو عبيدة
  .والدهقان والدهقان، والقُنب والِقنب

أن تشرب اإلبل : سألت عن الِغب فقالوا: وقال. عطيته ِكروته وكُروته من الِكراءأ: يقال: وقال أبو مالك
يوماً وتترك يوماً وتِرد بعده بيوم فيكون فَقْدها الشرب يوماً واحداً وكان ينبغي أن يسمى ِثلثاً، والربع أن 

، وإمنا سمي ِعشراً ألا تشرب يوماً يفوا الشرب يومني، واِخلمس أن يفوا ثالثة أيام، كذلك إىل الِعشر
  .فأما ثلُث الشيء وربعه فبالضم. وترعى سبعة أيام مث تطْلُق يوماً وتقْرب يوماً وتِرد يف اليوم العاشر

مطمئن من األرض مبرتلة الِبركة ينبت فيها الشجر ويصاب فيها ضوالُّ اإلبل، : الصهوة: قال أبو مالك
  : وأنشد. الرقيق من الضباب: السدمي: لوقا. واجلمع ِصهاء

 ذُراه جلِّلَتْ بسديم كأن  وقد حال ركن من ُأحيِمر دونهم

  : وأنشد. البشارة والِبشارة، واِملزاح واملُزاح، واِملزاحة واملُزاحة أيضاً: ويقال: قال

 ال أرضاهما لصديِق خُلُقان  أما المزاحةُ والِمراء فدعهما

ويف حديث عمر بن . جالة والعجالة، وهو ما يعجله الراعي إىل أهله من اللنب قبل أن يصِدر اإلبلوالِع
، متر وسويق، وهذا مثَل، أي أنه ال يحتاج أن "الثَيب عجالة الراكب: "اخلطّاب رضي اللّه تعاىل عنه

 واخلُالصة، وهو ما يذوب به الزبد حىت واِخلالصة. يتكلّف هلا ما يتكلّف للِبكر، ويقال له اإلعجالة أيضاً
w  : وأنشد. يصري مسناً
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 ِغب البيِع ِنحي خُماِم عِشيةَ  لَعمري لَِنعم النِّحي كان ألهله

 أرآٍم وعوِد بشاِم بأبعار  من السمن ِربِعي يكون خُالصةً

بقر الوحش، واحدها : الصريان: اٍن، وقالبأبعار ِصري: وأنشد أيضاً. يكون ِخالصه: وأنشده مرة أخرى
  : وقال الشاعر يف اإلعجالة. ِصوار

ربي الووال تريدي الحرب واجتز  

يضوار رزطٍْب قد حبإعجالِة و 

    

  .والعجاية والعجاوة، وهو عصب على سالميات البعري

دألة، أي بتنألة وال حتوما له ِحن.  

ومهك، مثل نِهك ونهك؛ وبِهت الرجِل وبهت، ورِذلَ ورذُل؛ وفَِشلَ وفَشلَ؛ ونِقز ونقُز، ومِهك الرجل 
  .إذا صار ِنقْزاً وهو الدينء من الناس، مثل رِذلَ سواء

إنه لكرمي النحاس والنحاس والنجار والنجار، أي كرمي األصل، والزجاجة والزجاجة، : ويقال: قال
صاص الشعر وقُصاصه، وهو منقطَعه يف اجلبني والقفا؛ والنخاع والنخاع، وهي العصبة اليت تنتظم وِق

  .الفَقار

وإسوة وأُسوة؛ وِرشوة ورشوة، وِكسوة وكُسوة؛ وِجثوة وجثوة، وهو التراب اتمع؛ وربوة وربوة 
إمنا يفعلون هذا فيما يشبه : عضهموقال ب: قال أبو بكر. وِربوة، وِجذوة وجذوة وجذوة، وهي اجلمرة

املصادر فإذا كان امساً ثبتوا على أحد الوجهني؛ وهذا مذهب ضعيف، قد رأيناهم فعلوا ذلك يف األمساء 
ِجلوة العروس وجلوا؛ وِذروة وذُروة؛ وِخفية وخفية؛ وِحبوة وحبوة، واِحلبوة مطَّردة : واملصادر فقالوا

  . عروة بالكسريف الواو؛ ومل أمسعهم قالوا يف

الرضوان والرضوان؛ والرفعان والرفعان من الرفعان إىل السلطان، واإلخوان : وقال قوم من العرب
واُألخوان، وِإخوة وأُخوة، وِصبيان وصبيان وصبوان وهي أضعفها وقضبان وقُضبان؛ وِقفزان وقُفزان؛ 

فيان وسفيان، وِذبيان وذُبيان؛ وِفرعون وفُرعون، وِشهبان وشهبان، مجع ِشهاب، وِمصران ومصران، وِس
وِقسطاس وقُسطاس، وِقرطاط وقُرطاط، وهو شبيه بالبرذَعة تطرح حتت السرج؛ وكذلك ِقرطان وقُرطان 

ِعلوان وعلوان : مثله؛ وِفسطاط وفُسطاط؛ ويغران ونغران؛ وِعنوان وعنوان؛ وِعنيان وعنيان، وقالوا
ِشقّة وشقّة، والضم أعلى؛ وِقرطاس وقُرطاس؛ وذكر بعضهم أنه : وِطبي وطُبي؛ وقالواوِعليان وعليان؛ 

wمسع من العرب ِحمالق وحمالق، وليس الضم بثَبت، والصور والصور والصوار والصوار، والصوان 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1546   

  .فصيلوالصوان؛ وِخوان وخوان؛ وِبعران وبعران، مجع بعرية وِفصالن وفُصالن، مجع 

ِقربة مزكومة ومزكوتة ومطمِحرة : وقال. نِضلَ الرجلُ نضالً، إذا أعيا من السري: وقال أبو مالك أيضاً
جاء فالن بالصقارى والبقّارى، وجاء بالصقَر والبقَر، إذا : ومزعوبة وممزورة ومقطوبة، أي مملوءة، ويقال

حدثته بعجري وبجري، أي بغامض : والبجرى من قوهلموجاء بالعجر والبجر والعجرى . جاء بالكذب
  .أمري

دبور نكْب، ومشال عِرية، ومشال حرجف، وجنوب خجوج، وصباً : يقال: وقال أبو زيد وأبو مالك
  .هبوب وحنون، وهذه صفات للريح

ِثبه ويكْتبه، ويستهه بفتح التاء ويسِتهه، إذا مر يذِْنبه ويذْنبه، ويدِبره ويدبره، ويكْ: يقال: وقال أبو مالك
  .مر خلفه وال يفارقه

جىء به من ِعيصك وإيصك وِجنثك وِجنسك وِقنسك وحسك وبسك، : وتقول العرب: وقال أبو مالك
  .أي جيء به من حيث كان

وز وترز وعصد وقَرض الرباط؛ مات الرجل وهلك وفاد وعكا وخفَض ودنق وهروز وفَ: يقال: وقال
  .وقالوا فَطَس أيضاً وطَِفس وقَفَز وألقى األحاِمس وفاظ؛ وهذا كلّه يوصف به املوت

ال آتيك يد الدهر، وجدا الدهر، وسجيس الدهر وعجيس الدهر، وسجيس األوجس، وال : ويقولون
زلَم اجلَذع، وال آتيك ِسن اِحلسل، وال آتيك ألْوةَ أيب هبرية، أفعله سجيس احلَرس، وسجيس األبض، واأل

وال آتيك هبريةَ بن سعد، وال آتيك ِمعزى الِفزر، وال آتيك القارظَ العرتي، فأخرجوها خمارج الصفات 
ن زيد أبو هبرية هو سعد ب: قال أبو بكر. واألفعال وهي أمساء ال جيوز ذلك يف غريها ألا مشهورات

  .مناة ابن متيم، والِفزر هو سعد بن زيد مناة أيضاً كان يسمى الِفزر

وتقول العرب إنه لَظريف حسبك وإنه : وقال. مسعت األرِبعاء واألربعاء بالكسر والفتح: وقال األصمعي
 قبله حرفاً لَكرمي أي رجل، فإذا أفردوا الكرمي والظريف وأشباه ذلك خرجت منه النكرة، فإذا أظهروا

  .إنه لَرجل ظريف أي رجل، ألن أياً ال تدخل إالّ على النكرات: قالوا

. النجاَء النجاَء ممدود، والوحاَء الوحاَء ممدود، والنجا والوحى باملد والقصر: تقول العرب: وقال أبو زيد

  : وأنشد

  إذا أخذتَ النَّهب فالنجا النَّجا

 نَّجاأخاف طالباً سفَ إني

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1547   

    

  .الطويل الرجلني: املسرع من الظِّلمان، والشفَنج أيضاً: السفَنج

ورجل غُلُبة وغَلَبة للذي يغلب . خرجنا بدلْجة ودلْجة وبلْجة وبلْجة وسدفة وسدفة: وتقول العرب: قال
  : قال امرؤ القيس. اخلُلق البخيلوهو السيىء : على الشيء، وحزقة وحزقة، وهو القصري املتداخل، وقالوا

  كمشْي أتاٍن حلّئت عن مناهل  وأعجبني مشْي الحرقّة خالٍد

كان خالد بن أصمع أجار إبل امرىء القيس أيام كان امرؤ القيس : قال أبو بكر. حلّئت يهمز وال يهمز
وقع القوم يف : يقال: دته؛ وقال أبو بكر أيضاًِش: وغُضبة وغَضبة؛ وأفُرة وأفَرة، وأفرة الصيف. يف طيىء

  .أفرة، إذا وقعوا يف أمر خمتلط

  .واسع، واشتقاقه من دغفق املاَء، إذا صبه صباً كثرياً واسعاً: عيش مدغْفَق: وقال أبو عبيدة

  .جاءنا فالن بدوالته وتوالته ودواله وتواله، إذا جاء بالدواهي: يقال: وقال أبو مالك

  .تكرنثَ علينا فالنٌ، إذا تفلّت علينا: يقولونو

  .حِظب البعري حيظَب حظَباً وحظابةً، إذا امتأل شحماً: ويِقال

قعد القَرفَصا، مقصور بفتح أوله، والقُرفُصاء، بضم أوله ميد ويقصر، وهو أن يقعد الرجل وحيتيب : ويقال
  .بيديه

  .ي قوي عليهإنه لَمعلَنٍب ِخبمله، أ: وتقول العرب

  : وأنشد. رجل حولْول، إذا كان ذا احتيال: وقال

  يا زيد ابِشر بأبيك قد قَفَْل

  حولْوٌل إذا ونَى القوم نَزْل

  .نسل: ويروى

  : وأنشد. ما أعطاه حوروراً، مثل حبربر، وهو الشيء القليل: ويقال: قال

  أماني ال تُجدي عليك حبربرا

  .وما أعطاه حبربراً وذَوروراً مثل حورور

: النثْرة يف الشفة العليا، بضم الطاء وفتحها، والترفة يف السفلى، فإذا ثنوا قالوا: الطُّرمة: وقال أبو مالك

  .طُرمتان

  .كثرية الرمل: أرض دعصاء: وتقول العرب: قال

wتجعل على وتد إذا مخض الوطْب تجعل خلفه لئالّ يقع فينشق الثُّوة متل الصوة، وهو ِخرقة : وقالوا
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طْبالو ظُموذلك إذا ع.  

السمار والضياح والشهاب واخلَضار والسجاج واملَذْق واملَذيق كلّه واحد، وهو اللنب إذا أُكثر : وقال
  .ماؤه

ِملطاط الرأس، : يقال:  عن أيب اخلطّاب قالمما رواه أبو عثمان عن التوزي: وقال أبو اخلطّاب األخفش
  .وسطه: حالوة القفا وحالوة القفا وحالوى القفا: ويقال: قال. وهو جمتمعه

  : قال الراجز. النزعة عند الصدغ: الشرصة والشرصة: وقال

  صلِْت الجبين ظاهِر الشِّراص

   :وأنشد. ِعرنني األنف: والغضاض، بالتشديد والتخفيف

  وأغضى على غُضاِض أنٍف وماِرِن  فأس الهواِن فَالكَه وَألْجمه

  .وأوىف: ويروى

  : وأنشد. اِجلرِثية، يعنون احلَنجرة: ومسع أبو مالك

  أو مثل عين األعور البخيِق

  غَمزك في ِجرِثية المخنوِق

  .العناب والعنبل، كلّه ما تقطعه اخلافضة من اجلاريةاملَتك والنوف واخلُنتب والبنظُر و: وقال أبو مالك

  .هذا ِمدرع الولد، وهو الِغرس الذي يكون فيه الولد: وتقول العرب: قال

  .والبلْجة واِملخذَفة واِملنتحة واملَكْوة والِقنبيعة والقُنبعة والسحماء والصمارى والفَقْحة كلّه واحد: قال

طُّ يف باطن القدِم يف وسطها، وبعضهم جيعلها القدم، وبعضهم جيعله وقال عن أيب خعامة خرة إن ابن الني
  : وأنشد. ِعرقاً يف باطن القدم

  وابن النَّعامة يوم ذلك مركَبي

الطريق، وإمنا سمي بذلك ألن النعامات عالمات تنصب على الطريق يف السحر ورمبا : وابن النعامة: قالوا
  : قال اهلذيل. نصبها الربيئة لئالّ يِضلَّ ا

  وضع النَّعاماِت الرجاذ ِبريِدها

  .طلبته: تنعمت إليك قدمي، أي مشيت حافياً، وتنعمت زيداً: تقول العرب: وقال

  : وأنشد. شخصه، غري مهموز: الم اإلنساِن: وقال

 تَخِْطر في ِزماِمها مهِريةُ
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  يها السير غير الِمهالم يبِق ف

  .اليت ليس هلا أليتان: قائمة الثديني، واجلَباء: امرأة جبأى، وزن فَعلَى: وقال

  .واسع صدر القدم: والطَّفَنش

احلادر اللحيم: واللُّكِّي.  

  .الطويل اخلفيف اجلسم: العنشنش: وقال

  .العريض ظهر القَدم: والشرحاف

  .القصري: طّانواِحلِقطّانة واِحلق

    

الطويل: واِهللقام واِهللِْقم واِهللَّقْم واِهللْقَم.  

  .الكثري اللحم: والدعظاية

  .القصري: والزبازاة

  .مثله: والشهدارة

  .القصري: واجلُخنبارة واِجلِخنبارة

  .قصري: ورجل قُردحة وقُردوحة

  .قصرية خفيفة: وامرأة حذَمة

  .كذلك: ورجل كُلْكل

  .كذلك أيضاً: زبنتروال

  .الطويل املعتدل: واُألملُداينّ

الشبر : وقال أبو عثمان اُألشنانداين عن التوزي عن أيب عبيدة عن أيب اخلطّاب، وهو يف نوادر أيب مالك
لسبابة بني طرف اِخلنِصر إىل طرف اإلام، والِفتر ما بني طرف اإلام وطرف السبابة؛ والرتب بني ا

ويقال . والوسطى؛ والعتب ما بني الوسطى والِبنِصر، والوصيم ما بني الِبنِصر واِخلنصر، وهو البصم أيضاً
  .فَوت، ومجعه أفوات: لكلّ ما بني إصبعني

  .عنج بعريه وغَنجه وغيفه، إذا عطفه: ومسعت عبد الرمحن ابن أخي األصمعي يقول: قال أبو بكر

أرض ِجلِْحظاء بالظاء املعجمة واحلاء غري املعجمة، وهي الصلبة اليت ال شجر : عته أيضاً يقولومس: قال
هي األرض الصلبة، : اِجللِْخطاء باخلاء املعجمة والطاء غري املعجمة، وقالوا: وخالفه أصحابنا فقالوا. فيها

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1550   

  .هكذا رأيته يف كتاب عمي خبطّه: فسألته فقال

  : وأنشد. نشق الرجلُ واقرنشع مبعىن واحد، وهو ظهور الفَرح فيهابر: وقال أبو عبيدة

رأيتَه إن استزمرا  الكبير إذا يشار مقرنِشعاً وإذا يهان  

  .شعر زِمر، أي قليل: ضعف، من قوهلم: يزين، وهو من الشارة، واستزمر: يشار

  باب 

تاه وعدوتاه وضفَّتاه وِحيزتاه وحيزتاه وِجيزاه وِجيزتاه جلْهتا الوادي وجلْهمتاه وِعدو: قال أبو عبيدة
  .وِضيفاه وصداه وشاطئاه وجنبتاه ولَديداه، كلّه ناحيتاه

محتد وملْتد؛ وال ِغىن وال غَناء وال مغىن وال : ما لك ِعن ذاك محتد وملْتد، وقد ثُقّل فقيل: ويقال: قال
  .وما لك عن ذاك عندد، أي مصِرف. ل، أي ال بد منهغُنية وال حنتاْ

  .اإلبل اليت يحمل عليها املَتاع من مرتل إىل مرتل: الضفّاطة والرجانة والدجانة: وقال

الصدى الذي جييب يف اجلبل أو احلمام؛ وكذلك قال ابن : مسعت من العرب الروكَى: وقال أبو عبيدة
بيدةوقال أبو . الكليبأداء: عأداء. ما استوى من األرض، ومل جيىء به غريه: الدآخر يوم يف الشهر: والد.  

أَعِل عن ثويب وعاِل عنه؛ وأَعِل عن الِوسادة ومل يقولوا عال : إذا وِطىء الرجلُ على ثوبك قلت: وقال
أي عظيِم اخلَلْق، فاتكأ جاء رجل إىل عبد اهللا بن مسعود وكان رجالً جمبوالً، : ويف احلديث قال. عنها

إذا : "قال". ال أو ختربين مىت يكفر الرجل وهو يعلِم: "، فقال"أعل عنج: "على منِكبيه فقال له عبد اهللا
  ".ولِّي عليك أمري إن أطعته أكفرك وإن عصيته قتلك

  .رجل فَرد وفَرد وفَرد، أي منقطع القرين: وقال

قال أبو . تخِت اجلرادةُ متخاً، إذا غرزت ذَنبها يف األرض، مثل رزت سواءم: وقال أفّار بن لَقيط: قال
  .يقال باخلاء واحلاء مجيعاً: بكر

سألت عنه أبا : قال أبو عبيدة. الذي يف أصل عنق اجلرادة كهيئة الرفْرف من البيضة: البخنق: وقال
  .الدقَيش فلم يعرفه

: فاملعين. احلَرشف، وهي الصغار، واملعين واملرجل واخلَيفان: ضروب اجلراد: يشوقال يل أبو الدقَ: قال

  : قال الراجز. الذي يسلَخ فيكون أبيض وأمحر

نناً عن لَولَخ لَوملعونٍة تَس  

 ملتفّة في بردين كأنها

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1551   

  .الذي ترى له آثار أجنحة: واملرجل. حنوه: واخلَيفان

دويبة : وراعية اُألتن. دويبة: وغَزالُ شعبانَ. اخلُندع، باخلاء املعجمة، أصغر من اجلُندب: لدقيشوقال أبو ا
  : قال الراجز. دويبة تدور يف التراب حىت تندفن ويبقى رأسها: والطُّحن. أيضاً

 أنْفُك يا يحيى طُحن كأنما

ى في التراب واندفَنحإذا تَد  

والكُدم يقال له كُدم السمر، وهو اجلَحل وهو السرمان واليعسوب . خنفَساء صغرية: الية األفاعيوف
اجلَحل أضخم من اليعسوب، : قال أبو بكر. والشقَير، وهو جحل أمحر عظيم، وهو قريب من اليعسوب
  : قال الراجز. اًوهي دويبة تطري وال تضم جناحيها تراها على املزابل كثري

هشَرحتى إذا ما الصيفُ ساقَ الح  

    

هرنْهفوق الم سوبعنَّقَ اليور  

وهذا الرجز يرد قولَ من قال إن احلَشرة الفأرة والريابيع والضباب ألن تلك تظهر يف : قال أبو بكر
  .ساء والعقرب وما أشبههماالصيف والشتاء واحلشرة عند هذا صغار ما يدب على األرض حنو اخلُنفَ

وجد قتيل : "ويف احلديث. فضاء بني بيوت يرتفق ا أهلها يلقون فيها الكُناسة وما أشبهها: واملَنهرة: قال
  ".خبيرب يف منهرة

  .ادرجمت يف الشيء، إذا دخلت فيه: وقال أبو عبيدة

قلّة شعر احلاجبني، وبه سمي : ، فالغطَفهو ضد الوطَف: سألت أبا حامت عن الغطَف فقال: قال أبو بكر
  .استرخاء اجلفون وكثرة شعر احلاجبني: الرجل غُطَيفاً، والوطَف

  أبواب نوادر ما جاء في القوس وصفاتها عن أبي عبيدة معمر بن المثنّى 

عمر عن عبد اهللا يقال ِلما بني طائف القوس وِسيتها الِكتاف، وأخرب بذلك عن عيسى بن : قال أبو عبيدة
. أنفا السيتين: ويقال حلدي السيتين اللذين يف بواطنهما. بن حبيب، وهلا ِكتافان، واجلمع أكِتفة وكُتف

وقال أبو . قوس محدلة، إذا حطّت ِسيتها: ويقال. ويقال يد القوس للسية العليا وِرجلها للسية السفلى
وموضع الفُوق من الوتر يسمى املُفاق، هذا . سهم يفوقه فَوقاً، إذا وضع فُوقَه يف الوترفاق ال: يقال: عبيدة

أوفقت السهم مثل : أفقت السهم فهو مفاق مثل أقلته فهو مقال، وموفَق يف لغة من قال: يف لغة من قال
  : نشدوا يف أوفقت السهموأ. أوعدته فهو موعد، وفُقْته فهو مفُوق مثل قُلْته فهو مقُول
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  لي حتى فُعالةُ الجعراء  ولقد َأوفَقَ اللئام جميعاً

  .كنى أبو بكر بفعالة عن القبيلة

ِجلدة قَدر إصبعني توضع يف طرف السري الذي تعلّق به القوس وفيها حلقة فيها طرف السري، : والدجة
ويف ظهر .  حتت الدخة من ِقبل اليد والرجل، ومها الكلْيتانما: وكُلْية القوس. وهي دجية القوس أيضاً

واحلَلَق تسمى الرصائع، فإذا كان العقَب على ِسيتها . الدجة سري يكون ِعالقة القوس يف حلقة يف طرفه
  : قال الشماخ يف اجلَالئز. لغري عيب فهو التوقيف، وإن كان من عيب فهو اجلَالئز

ِطالهاب مِميى رٍق ما يداورز  الئزٍع عليها الجمن نَب وصفراء  

: وقوم يسمون ذوائب القوس. وهذا عيب ألن اجلَالئز ال تكون إال على موضٍع مِعيب، ويقال هلا املضائغ

  .يعقوس عاتكة اللِّياط، إذا امحرت، فإذا كان فيها طرائق من لوا وصفائها فتلك األسار: ويقال. الذَخال

  : وأنشد أبو عبيدة. وِعجس القوس؛ وعجسها ومعِجسها: ويقال

  ماطورةٌ بالدهن واألسكاِن

  .مجع سكَن، وهي النار: ما األسكان؟ فقال: فقلت له: قال أبو حامت. الدهن؛ مصدر دهنته دهناً

  ومن صفات الِقِسي عنده 

. وحِنية وعطوف ومعطوفة وكَبداء، وهي الغليظة الوسط. هاوزوراء، إذا دخل زور. محدلة، أي تطأمنت

  : وأنشد. وحنانة، إذا مسعت هلا رنة، وكذلك هتفَى. وملْساء، إذا مل يكن فيها شق، وكَتوم كذلك

  وهتَفى معطيةً طروحا

وم وطَروح وضروح وإذا كانت سريعة السهم فهي طَحور وطَح. وترنموت، إذا مسعت هلا رنة أيضاً
. ويقال أيضاً لليت هلا حنني عند الرمي مِرنة وِمرنان وهزوم وجشء. وِملحاق ولُحق وعجلَى وركوض

  .وإذا كانت هتوفاً نسبوها إىل اهلَزج ألن صوا يهِتف بالقوس

  .ويقال لصوا الترنم والنأمة واحلنني واَألزمل والغمغمة واهلَتف والولولة

  : وأنشد قول الراجز. تشبه العرب القوس باهلالل: وقال أبو عبيدة

  كأنَّها في كفِّه تحت الروقْ

  وفْقُ هالٍل بين ليٍل وُأفُقْ

موضع الصائد الذي يقعد فيه كأنه شبهه بالرواق؛ : وأُفَق، ومجعه آفاق، ومجع أُفُق آفاق؛ والروق: ويروى
w  : وتشبهه أيضاً بالسبيكة.  يف شبههوقوله وفْق، أي متفق
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  مثل السبيكة ال ِنكْس وال عطُُل

  : قال املتنخل اهلذيل. وتشبه بالعاج، وهو السوار

ٍع وصفراءنَب عقِْف العاج عاتكِة اللِّياِط  البرايِة فَركو  

  ومما جاء في صفة األوتار 

لظها وأبقاها وأصوا سهماً وميأل الفُوقَني، واجلمع حباِجر، وهو وتر حبجر وحباِجر وحبجر، وهو أغ
    : قال الراجز. العنابل

  والقوس فيها وتَر عنابُل

  : قال الراجز. وبه سمي الزجني عنبلياً لِغلَظه. وهو مأخوذ من العنبل، وأصله الِغلَظ

  يا ِريها حين جرى مسيحي

  النَّضيِحوابتلَّ ثوباي من 

  وصار ريح العنْبلي ريحي

الذي مل يحسن إغارته فظهر بعض قُواه على بعض، وهو أسرعها : والوتر الشرع والشرعة وازع
  : وأنشد. وفيها املثلوث واملربوع واملخموس، وهو الذي يفتل من ثالث قُوى وأربع ومخس. انقطاعاً

  وسانحن ضربنا العارض القُدم

  ضرباً يزيل الوتَر المخموسا

  ومما توصف به السهام 

وأول ما يقطع السهم يسمى قضيباً، فإذا أِمرت عليه الطريدة فهو نِصي وِقدح ما دام ليس : قال أبو عبيدة
  : قال الشاعر. عليه ريش وال عليه نصل، فإذا راشوه بال نصل فهو اِملنجاب واِمللْجاب

  سوِد الوجوه كأمثال المالجيِب   ألشياٍخ أولي جرٍمتقول ماذا

الفُرضة اليت يقع فيها الوترة وتسمى : حرفاه؛ وغاره: ويف السهم فُوقُه، وقد مر ذكره، وزنمتا الفُوق
ه، ما دون الريش، ويقال له الِعجز أيضاً، وزافرة السهم مما يلي نصل: الرجلني، وِعجس السهم: الزنمتان

الثقب الذي يدخل فيه ِسنخ النصل وسرائحه، وهي العقَب املعصوب : وهذه عن عيسى بن عمر، والرعظ
آثار فيه كآثار النار، فإن كانت من آثار النار فهي ضبح، سهم ضبيح ومضبوح، : به، والسرائح أيضاً

wفِْسقة؛ وبادرته، وهي طرفه من الطرائق اليت فيه، الواحدة ِس: الشرحية أيضاً؛ وسفاسقه: وتسمى السرحية
w
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  .ِقبل النصل، وإمنا سميت بادرة ألا تبحر الرمية

اِحلراث، واجلمع أحِرثة، ذكر ذلك عيسى بن عمر عن عبد اهللا : وقد يقال له أيضاً إذا سوي ومل يريش
  : وأنشد يف ذلك. ويقال له البِري. بن حبيب

دمح يه رونقَ الضما  ىإليها ِجيدالمقو ِريك في الكفّ البكهز  

ويسمى أيضاً اِملراط إذا مل يكن له ريش، فإذا جعل يف أسفله مكانَ النصل . ثباته يف األرض: وتدوميه
فإذا اعوج السهم فهو األعصل . كاجلوزة من غري أن يراش فذلك اجلُباء، ممدود، والواحدة باهلاء جباءة

  .ستوى قَدر قُذَذه سمي حشراً، وقد يقال احملشور أيضاًواملستحيل، وإذا ا

ومن الريش الظُّهار، وهو ما يلي ظهر الطائر، والبطْنان مما يلي بطنه، فالظُّهار أجودها وأسرعها مِضياً 
  .ومنها اللَّغب، واجلمع اللِّغاب، فإذا استقبل البطن الظهر والظهر البطن فهو اللُّؤام. بالسهم

  باب ما جاء من النوادر في صفة النِّصال

يف النصل ِسنخه، وهو أصله، وعيره، وهو وسطه، وأسلته، وهو مستدقّه، واألسلة أيضاً يقال هلا الذَّلْق؛ 
وقَرنه، وهو حده أيضاً، ومها شفرتاه وِغراراه وجناحاه وِعذاراه، ويقال للشفرتني اُألذنان، وقُرطاه، ومها 

  .راريهطرفا ِغ

وزعم أبو عبيدة عن أيب خيرة أن العريض من النصال يسمى القَهوباة، والِقطْع أدق منها قليالً، وفيه ِقصر، 
والشقْص أطول من الِقطْع قليالً، واِملرماة، وهي اليت ليس هلا شفرتان ولكنها جمدولة؛ والقُطْبة، وهي 

  .؛ واِملعبلة، وهي عريضةأصغرها؛ والسالّءة، وهي الطويلة الدقيقة

  باب من النوادر في صفة النعل

جانبا أسلَتها؛ وِقباهلا، وهي احلُجزة : رأسها املستِدق؛ وشباا: ومما ذكر أبو عبيدة يف صفة النعل أسلَتها
ع عليها أعالها الذي تق: اخلُرت؛ ومساؤها: اليت فيها الزمام، والثقب الذي يدخل فيه السري من الذؤابة

ما أصاب األرض منها؛ وأُذناها، وهي معِقد عضدي الشراك؛ والعقْب الناتىء من : القدم؛ وأرضها
: ما استدق من قُدام األذنني؛ وصدرها قدام اخلُرت؛ وزنابتها وأسلَتها: اُألذنني يقال له الوِتد؛ وخصرها

ذكرمهاأنفها، وجانباها يقال هلما اِجلذْالن، واخلَص ران قد مر.  

قْبدان، ومها ما يقعان على القدم، والعضراك العويف الش :قْبالع غبانة، وهي . ما يضمراك الرويف الش
عقْد : ما أصاب األرض من املُرسل على القدم، وعقربتها: معِقد الزمام، وتسمى السعدانة، والذُّؤابة

ما : ما نتأ من مؤخرها؛ ووحشيها: ري الدقيق الذي يخزم بني الشراكني، وذَنبهاالس: الشراك، وِخزامتها w
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  .ما أقبل بعضه على بعض: أدبر عن القَم، وإنِسيها

    

رأسها، وخرثَمة أيضاً؛ فإذا مل يكن هلا ِخرِثمة فهي لَِسنة وملسنة؛ فإذا عرض : ِخرِثمة النعل: وقال يونس
يف الشراك الِبطْريقان، وهو ما كان على ظهر القَدم من الشراك، وغريه : وقال يونس. ملخثَّمةرأسها فهي ا
  .العضدان: يسمي ذلك

  باب 

  .حلَق رأسه وسحفَه وسبته وجلَطَه وجلمطَه وسلَته وغَرفَه، إذا حلقه: يقال: قال أبو عبيدة

  باب آخر من النوادر 

، إذا ألقيته من يدك، بالصاد غري املعجمة؛ وحفَضته، إذا عطفته، بالضاد "لشيءحفَصت ا: قال يونس
  .املعجمة

  .عششت الرجلَ عن مكانه وأعششته، إذا أزلته عنه وهو كاره: يقال: قال أبو عبيدة

  .املُتمِهلّ واملُتلَئب مثل املُسجِهر سواء، وهو امتداد الليل وغريه: وقال

  .الذي قد لوى عنقَه ومشخ بأنفه: قْمِهداملُ: وقال

  .أقامت امرأة فالن عنده ربضتها، يعين امرأة الِعنني إذا أقامت عنده سنةً مث فُرق بينهما: وقال يونس

  .ذَفّفه بالسيف وذافّه وذفّه، وذفّف عليه، إذا أجهز أي قتله؛ يقال بالدال والذال: وقال يونس

ويف ِمض وِمض، يريدون بذلك كَسر الرجل " إن يف ِمض ملَطْمعاً: "ول العربتق: وأخرب عن يونس قال
  .ِشدقَه عند سؤال احلاجة

تزوج فالن يف شِرية نساء، يريد حياً تِلد نساؤهم اإلناثَ، وتزوج يف عرارة نساء، يريد حياً : وقال يونس
  .تِلد نساؤهم الذكور

  .ه، أي رجع على مسلَكه األولرجع األمر على قَروا: ويقال

  .أن ميشي الرجلُ متكفّئاً على جانبيه كأنه متكسر العظام: الرأتلة: وقال يونس

هذا أمر له نجيث، أي عاقبة سوٍء، : ويقال. بني الصغري والكبري: ِسقاء أَِدي وِسقاء زِني: وقال أيضاً
  .وأصله من النجيثة، وهي النبيثة

ريطة إذا وضعت الناقة ولداً شرطوا أُذنه، فإن خرج منه دم أكلوه وإن مل خيرج دم الش: وقال يونس
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  .تركوه

  : وأنشد. غليظ خِشن: رجل دخشن: ويقال: قال

و كمثل الشَّنأصبحتُ يا عمر  

خْشَنروساً كعصا الدأمري ض  

  .تركت القوم حوثاً بوثاً، أي خمتلطني: وقال أبو عبيدة

  .اللئيم من الرجال، واجلمع أعكال: عكْلال: وقال

  .وبالعكْش سمي الرجل عكاشة. يقال عكبشه وعكشه، إذا شده وثاقاً: وقال يونس

ِدٍح ِدٍح، وقالوا ِدِحنِدح موصول، وقالوا ِدح ِدح بال : تقول العرب للرجل إذا أقر مبا عليه: وقال يونس
  .تنوين، يريدون قد أقررت فاسكت

  .جاء فالن مضرفَطاً باحلبال، أي موثَقاً:  يونسوقال

صارت احلُمى تحاِوده وتعهده وتعاهده، وبه سمي الرجل حاِوداً، وهو أبو قبيلة من العرب : يقال: وقال
  .فالن حياودنا بالزيارة، أي يزورنا بني األيام: ويقال. من حدان

  .يش صاحلحنن يف رسلة من العيش، أي يف ع: ويقال

كثري الصوف؛ : كثري الطني؛ ورجل خاطٌ من اخلياطة، وكَبش صاف: يوم طانٌ: يقال: وقال أبو عبيدة
كثري اللحم، وامرأة مأْلة : رجل مأل، باهلمز: كثري النوال؛ ويقال: كثري املال؛ ورجل نالٌ: ورجل مالٌ
  .مثل ذلك

إذا : "ويف احلديث أنّ عبد اهللا بن مسعود كان يقول. تأنقت هذا املكانَ، أي أحببته وأعجبين: ويقال: قال
ق فيهنيف روضاٍت أتأن آل حاميم صرت احلواميم من : قال أبو حامت: قال أبو بكر. ، أي يعجبنين"قرأت

  : وأنشد أبو بكر ىف آل حاميم. قرأت آل حاميم: كالم الصبيان، وإمنا الوجه أن يقال

 تَدبرها منّا تَِقي ومعِرب  وجدنا لكم في آِل حاميم آيةً

  .يعين فصيحاً يعِرب اللغة

أخربته باخلرب صحرةَ بحرةَ وصحرةَ بحرةَ، : ويقال. لقيته أولَ ذات يدي، أي أولَ كل شيء: وقال يونس
  .أي كفاحاً مل يسترمنه شيء

  .ا أخربته مبا عندكأخربته خبوري وفُقوري وحبوري وشقوري، إذ: ويقال: قال

  .زمهرت عيناه وازمهرت، إذا أمحرتا: ويقال: قال

  .فَطَر ناب البعري وشقَأَ نابه وشق نابه وبقَلَ وبزغَ وصبأَ مبعىن واحد: تقول العرب: قال يونس
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  .قد أَجهى لك األمر، إذا استبان ووضح؛ وأجهيت لك السبيل: يقال: وقال

  .سدح فالنٌ باملكان وردح به، إذا أقام به: ان فالٍن؟ أي ما أمره وما حاله؟ ويقالما هي: ويقال

  : وأنشد أبو بكر. أنف فناِخر، أي عظيم: ويقال

إن لنا لَجارةً فُناِخره 

للدنيا وتَنسى اآلخره حتَكْد  

    

  .طَبأتانا فالن بنعٍو طيب ومبعٍو طيب، وهو ما الن من الر: ويقال

هو يف عيش أوطَف وأَغضف وغاضٍف وأَرغَلَ وأغرلَ ودغْفٍَل ورافٍغ وعفاِهم : يقال: وقال أبو عبيدة
  .وضاٍف، إذا كان واسعاً

  .ونقَفْت البيضةَ ونقَبتها واحد، إذا ثقبتها. أنقف اجلراد، إذا رمى ببيضه: ويقال

: وأخربنا أبو حامت عن أيب عبيدة عن يونس قال. صرع على القفاال: الِقرِطبى مثال ِفعِللّى: وقال يونس

  ".اثْبت إا الِقرِطبى: "شهد أعرابيان اجلمعة فلما ركع اإلمام وجعل الناس يتأخرون قال أحدمها لصاحبه

 الغيوثُ أكثر ما أسهلتنا: "ويف كالم بعض العرب. جتوظ الرجلُ وجوظَ وجِوظَ، إذا سعى: ويقال: قال
هذا : قال أبو بكر". وحنن يف األموال جشر ولو نال ذلك أحدكم جلوظَ حىت يقْرِعب يف أصل شجرة

حنن أصرب منكم ألن املطر جييئنا وحنن يف السهل فال نعتصم منه بشيء كما : أعرايب قال ألهل احلضر
  .تعتصمون أنتم لو أصابكم بأصول ألشجار

  .تسسنا اإلبلَ فما وجدنا عساساً وال بساساً، أي قليالً وال كثرياًاع: يقال: قال أبو عبيدة

  .التراب الدقيق مبرتلة اجلُلَّى: الدقَّى: قال أبو عبيدة

كل مر : املَلْخ: سألت األصمعي عن ذلك فقال: قال أبو حامت. مر يملَخ ملْخاً، إذا مر مراً سهالً: وقال
  : وقال الراجز. ، أي يسرع فيه"يملَخ يف الباطل ملْخاً: "ة اللّه عليهويف كالم احلَسن رمح. سهٍل

  إذا تَتَالّهن صلصاُل الصعقْ

  معتِزم التجليح مالّخُ الملَقْ

: أبد وآباد وبلَد وأبالد، واألبالد: ويقال: قال. قد تشنع له: إذا يأ الرجل لألمر قيل: قال أبو عبيدة

  .اآلثار

: قال أبو حامت. ما ذقت غَماضاً وال تغماضاً وال ِغماضاً وال غُمضاً وال تغميضاً: يقال: وقال األصمعي
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ما دخل العني من النوم، والغماض اسم الفعل، والتغماض تفعال، وكذلك التغميض تفعيل، : الغمض
  : قال رؤبة. والغماض اسم النوم

  أرقَ عيني عن الغَماض

  برقٌ سرى في عارٍض نَهاِض

قال . مضمضِت العني بالنوم ِمضماضاً، ومتضمض النوم يف العني متضمضاً: وقال األصمعي وأبو زيد
  : الراجز

  وصاحب نبهتُه لينْهضا

  إذا الكَرى في عينه تَمضمضا

  فقام عجالن وما تأرضا

  يمسح بالكفَّين وجهاً أبيضا

عذَّبه اهللا عذاباً : قال منتِجع: وقال األصمعي. هلم كلب يتمضمض عراقيب الناس: ألصمعيوحكى ا
  .شزراً، أي شديداً

  .كأنه يطعن بنيزك: قال أبو حامت. طَعان يف الناس: رجل نزك: وقال األصمعي

إذا كثرت املؤتِفكات : العنبروقال أعرايب من بين . اليت جتيء بالتراب: املؤتِفكة من الريح: قال أبو عبيدة
كَِت األرضز.  

  .الزحام؛ ضكَه ولَكَّه، إذا زمحه: الضكاك واللِّكاك: وقال أبو عبيدة

الداكدان من احلديد بالفارسية يسمى اِملنصب، ويسمى اِملقْلَى اِملحضب، ويسمى القُفْل : قال أبو حامت
  .غات اِملحصن، وتسمى الفراشة اِملنشباِملحصن، ويسمى الزبيل يف بعض الل

  .ال تغلى سريعاً: ِقدر صلود: ويقال: قال

  .الذي ال يعرق: والصلود من اخليل

  .ِقلْف الشيء وِقرفه وِقشره وأحد، وهي القُالفة والقرافة: وقال أبو عبيدة

، والبِرية، وهي من برأَ اللّه اخلَلْق، يف اخلابية، وهي من خبأْت: تركت العرب اهلمز يف أربعة أشياء: وقال
أ اللّه اخلَلْقة من ذَريأ؛ والذُّربوهو من الن ،حه أبو بكر خامساً. والنيبصح ى من رأيتروي.  

  .العود الذي يدفن يف اجلمر حىت تأخذ فيه النار يسمى الثَّقْبة والذَّكْوة: وقال

  .عجمة، إذا فرجتها؛ وسخوتها، إذا فتحتهاسخيت النار، باخلاء امل: ويقال

w  : قال الشاعر. الوبر الذي يكون على املَنِكبني من البعري: الذِّيبان: وقال أبو عبيدة واألصمعي مجيعاً
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 بثَْأٍط قد ُأِمير بشَياِن مِطيٍن  ِمالطٌ ترى الذِّيبان فيه كأنّه

  : وقال اآلخر. دم األخوين: خِلطَ؛ وشيان: ة الرقيقة؛ وأْمرياحلَمأ: الكَِتفان، والثَّأْط: اِملالطان

 مريشٌ بِذيبان السبيب تليلُها  عسوف ألجواز الفَال ِحمبرية

  .شعر القفا والناصية: العنق؛ والسبيب: السريعة؛ والتليل: ألجواز الفَال هبهبية، واهلَبهبية: ويروى

    

  : وأنشد. ان عكَوك، إذا كان صلباً شديداًمك: وقال أبو زيد

 بركْن مبركاً عكَوكا إذا

  كأنما يطْحن فيه الدرمكا

  .احلُوارى من الدقيق: الدرمك

  .ورجل تاك فاك، إذا تساقط حمقاً

  .كَبالعظيمة الر: العضنكة، وقالوا العضنكة والغضنكة والعفَلَّقة: وقال

  : وقال أبو نخيلة لشبيب بن شيبة. رماه اللّه بالتهلوك، أي باهلَلَكة: يقال: وقال أبو زيد

  شبيب عادى اللّه من يقليكا

 اّهللا له تُهلُوكا وسبب

 اليت قد انتهت :اليت يِرم حياؤها فال تلْقَح، واملعتِجنة: العِجنة من اإلبل، وقالوا العِجنة والعجناء: وقال
  .ِسمناً

ِضخامها، : ، جراِهيتها"عمد فالنٌ إىل ِعدة من جراِهية غنمه فباعها وترك ِدقاهلا: "وقال رجل من العرب
أَدقلت فهي مدِقل، : شاة دِقلة، على وزن فَِعلة، إذا كانت كذلك، وقالوا: ِصغارها، ويقال: وِدقاهلا
  .اويةدقيلة، وهي الشاة الض: وقالوا

  .الذي ال متصرف له وال حيلة، وهو البِرم حبيلته: الكَيه من الرجال: وقالوا

  .شيخ دماِلق ومشائخ دماليق، أي صلْع الرؤوس: وقال أبو زيد

  .تشأشا القوم، أي تشتتوا: وقال. شخشخِت الناقةُ، إذا رفعت صدرها وهي باركة: وقال

  .زغة إذا عضت شيئاً مل يربأدابة صغري دون الو: البرصة: وقال

  .إم ليهِرجون ويهِردون منذ اليوم، أي ميوج بعضهم يف بعض: مسعت أعرابياً يقول: وقال

  .تغطمش علينا فالن، أي ظلمنا: ومسعت أعرابياً يقول: قال
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  .فرفرين، ِفرفارةً وبعذرين ِبعذارةً، إذا نفضين: وقال يف كالمه

  : جل منا لصاحبه إذا قُضي له عليهومسعته يقول الر: قال

  وكَلْتُك العام من كلٍب بتَنْباح

  .صب اللّه عليه حمى ربيضاً، أي صب اللّه عليه من يهزأ به: وقال

  .الغضبان املنتفخ: املقطئر من الناس: وقال

الرجل : حيها عن منِبتها، واملُستباهالشجرة يقْعرها السيلُ فين: الذي ال عقل له؛ واملُستباهة: املُستباه: وقال
  .الذي خيرج من أرض إىل أخرى

  .ضربه فوقَطَه وأَقطَه ووقَذه، إذا غُشي عليه: ويقال

  : وأنشد. ومأَوت األدمي فتمأّى، إذا بلَلْته حىت ميتد ويتسع. متأّى فيهم الشر ومتعى، إذا فشا فيهم: ويقال

لْوبغت بالخ دّأى دلَِّبتَم 

 بأعالي السلَم المضرِب أو

  فال تُقَعِسرها ولكن صوِب

  .ال تأخذها بالقهر والشدة ولكن صوب ظهرك حىت خيرج ماُء الدلو: يقول

  .شاة خمروعة اُألذن، أي مشقوقة يف وسطها بالطول: يقال: وقال أبو زيد

وقد وعره، .  وعر توعرياً، وهو أن يلقيه يف شرقد وأّر فالن فالناً توئرياً، على مثال: تقول العرب: وقال
  .إذا حبسه عن حاجته وِوجهته

  .ما حتلَّس منه بشيء، أي ما أصاب منه شيئاً؛ وإنه لَحلوس أي حريص: ويقال

  .ازمهرت الكواكب يف السماء، إذا أضاءت: يقال: وقال أبو عبيدة

حلقي، بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أجود، أي قطّعته أكلت لقمة فسبتت : تقول العرب: وقال أبو زيد
  .وسبت عنقَه بالسيف، إذا قطعها. وسرحته

  .ادم: تقَعوش عليه البيت فتغمطه التراب، أي غطّاه، وتقَعوش: ومسعت أعرابياً يقول: قال

  .ملَقْت جلده أملُقه ملْقاً، إذا دلكته حىت ميالس: ويقال

   :وأنشد

  رأت غالماً ِجلْده لم يملَق

 حماٍم ولم يخلَِّق بماِء
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  .حبل أخلَق، أي أملَس: ميلس من قولك: خيلَّق

  .احلمالون واملكارون: الضاِفطة من الناس: وقال

  .البعيدة موقع السهم: القوس الفراغ: وقال

افتةٌ، وهفَت هافيةٌ، وقَذَت قاذيةٌ، إذا أتاهم قوم قد دفَّت دافّة، وهفَّت هافّةٌ، وهفَتت ه: وقال أبو عبيدة
  .أُقحموا يف البادية

أنا ألومك وأنت ختذُلين : أنا عذَلة وأنت خذَلة وِكالنا ليس بابن أمة؛ يقول: تقول العرب: وقال أبو زيد
  .ومل نؤت من ِقبل أُمنا

  .تها وألقت نفسها بني يدي الفحلناقة هِكعة وهِقعة وهِدمة، إذا اشتدت ضبع: وتقول

والدرة اليتيمة اليت يف بيت اللّه . قد يِتم، وبذلك سمي اليتيم: يقال لكلّ منفرد من أصحابه: وقال أبو زيد
  .احلرام سميت بذلك ألنه ال شبيه هلا

    

اِملقْرع واِملصرب : لوطْبويقال ل. صربت يف إنائي وقَرعت وقلَدت، أي مجعت: يقال: وقال أبو زيد
  .واِملقْلد

سبوح وقَدوس وسمور وذَروح، وقد قالوه بالضم وهو أعلى، : تقول العرب: وقال أبو زيد وأبو مالك
موح واحد الذَّراريح، وهي الدود الصغار وهو سوخ . وذَروح وذُرنِرح وذُرححرح وذُرويقال ذُر

  .وذُراح

وماء كثري الوارد، إذا مل يِرده . ماء كثري الواردة، إذا وردته السباع والناس وغريهم: اليق: وقال أبو زيد
  .إالّ الناس

  : قال أبو زبيد. طعنته بالرمح طعناً وباللسان طَعناناً ال غري: ويقال

  طَعناناً ؤقوَل ما ال يقاُل  ظاهر الشَّناءِة إالّ وأبى

  .العفَنقَس: وخالفه قوم فقالوا: العِسر األخالق: سالعقَنق: وقال أبو زيد

  : قال الكميت. سوء احتمال الفقر، وعن األصمعي أيضاً: سوء احتمال الِغىن، والدقَع: اخلَجل: وقال

  لفَرِط زماٍن ولم يخجلوا  يدقَعوا عندما نالهم ولم

والغصص بالطعام، واجلَأْز بالريق، واجلَرض . هما اعترض يف احللق مر عظم أو غري: الشجى: وقال أبو زيد
  .مثل اجلأز
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: اجلراد، والعاوي: إذا أجدب الناس أتى اهلاوي والعاوي، فاهلاوي: مسعت أعرابياً يقول: وقال أبو زيد

  : وأنشد لرجل خياطب عرتاً له. ذاحه يذوحه وذوحه، إذا فرقه: يقال: وقال أبو زيد. الذئب

 لبيع والتّذويحبا فأبِشري

  فأنِت في السوأة والقُبوح

  .جاء يرنأ يف ِمشيته، إذا جاء يتثاقل فيها: يقال: وقال األصمعي

  .كثرية املاء حتِرص وجه األرض أي تقِشره: مساء حريصة: وقال

الذي قد عِكم : املشبم: ، قال"تفْرق من صوت الغراب وتفِْرس األسد املشبم: "يف مثل من أمثاهلم: وقال
  .فوه خلُبثه، مأخوذ من الشبام، وهي اخلشبة اليت تعرض يف فم اجلدي حىت ال يرضع

  .جاءين بكلمة فسألين عن مذاهبها فسرج عليها أسروجة، أي بىن عليها بناًء ليس منها: ويقال

  .جاء يزأب ِحبمله وجاء يجأث ِحبمله، إذا جاء جيره: وقال

  : قال الراجز. هذا ِسبق زيٍد، أي ِمثله وإن مل يسابقه؛ وهذا ِسبقي، أي ِمثلي: وقال األصمعي

  ِسبقاِن من نُوبةً والبرابِر

  .فالن ِعجيب، أي الذي أُعجب به، وكذاك فالنة ِعجيب وِطلْيب، أي اليت أطلبها: ويقال

أَبِصر وسم ِقدِحك، : تقول العرب: وقال. صدقَك وسم ِقدِحه، مثل صدقَك ِسن بكِْره: وتقول العرب
  .أي ال تجاِوزن قَدرك

  .أَلِه له كما يلْهي لك، أي اصنع به كما يصنع بك: ويقولون

  .بيتك هذا زبن، أي متنح عن البيوت: وتقول العرب: قال

  .طْلَبهاأصبت سم حاجتك، أي وجهها، وفالن بصري بسم حاجته، أي مب: وتقول العرب: قال

  .مل يكن يف أمرنا توفة، أي تواِن، وال أَمت وال يتم: وتقول العرب: قال

  .قَعد مقْعد ضنأة، مهموز خمفّف مضموم األول، وهو مقْعد الضارورة باإلنسان: يقال: وقال

  .عتك اللنب والنبيذُ إذا حزر، أي حمض: ويقال

  .باضع وبضيع، أي الذي يبضع به، أي يروى منهماء مخضم، أي شريب، وماء : وقال

  .كان فالن راعي غنم فأسلم عنها، أي تركها؛ وكل من أسلم عن شيء فقد تركه: يقال: وقال

ما : وقال آخر. ما يعرف لفالن مضِرب عسلَة، أي أصل وال قوم وال أب وال شرف: وتقول العرب
  .وليعرف له منِبض عسلَة، حنو األ

  .فالن صوغي وسوغي، أي مثلي: ويقال
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  .أَعِرض عن ذي قَبٍر، إذا جعل الرجل يعيب ميتاً فنهي عن ذلك: تقول العرب: وقال األصمعي

  .ما عندنا صميل، أي ِسقاء: ويقولون: قال

  .ن، مثل األرِضنيأبد األبِدي: ال أفعله أبد األبدية، وأبد األبيد، وأبد اآلبِدين، وقالوا: ويقال

أوله، وِجن : أدِرك أمراً بربغه، أي ِجبنه قبل أن يفوت، أي حبداثته، وِجن الشباب: وتقول العرب: قال
أَدِرك األمر بربغه، أي حبينه قبل أن يفوت، وكذلك : وتقول العرب. وقال مرة أخرى. أوله: كل شيء

  .إن فالناً لَيتصحت عن جمالستنا، أي يستحيي:  تقول العرب:قال. بريقه وِجبنه وحبداثته وبربانه

اجلماعة من الناس؛ فلم يقل فيه شيئاً، وأومهين أنه تركه ألن يف : الربة: قلت لألصمعي: وقال أبو حامت
  .، أي جماعيون، منسوبة إىل الربة والربة والربة"ِربيونَ"القرآن 

    

  .بلغنا أرضاً ليس ا عاثنةٌ، أي ناس؛ وأتانا عاثنة منهم، أي ناس: ربتقول الع: وقال األصمعي

  .جراب واسع األسفل ضيق الفم: القُرعة: وقال

  .لقيت فيه الذَّربيا والذَّربى، أي العيب: وقال

ومل تحسن مل تفعل به اِملهرةَ ومل تعطه اِملهرةَ، وذلك إذا عاجلت شيئاً فلم ترفق به : تقول العرب: وقال
  .عمله، وكذلك إن غذّى إنساناً أو أدبه فلم حتسن عمله

اُبقُه بقْوتك مالَك، وِبقْيتك مالَك، أي احفظه حفظك مالَك، ويقولون ِابِقه أيضاً : وتقول العرب: قال
ك مالَك، ِامِقه ِمقْيت: ويقول آخرون. بكسر األلف، فمن قال بقْوتك مالَك قال ابقه بقاوتك مالك

  .مقَوت الطَّست، إذا جلوا، وكذلك اِملرآة: ويقال. اُمقُه مقاوتك مالَك: ويقولون أيضاً

. قد أشواه الدهر، أي تركه: فالن أمثلُ من فالن شوايةً، أي بقية من قومه أو ماله، وهو من قوهلم: ويقال

  : قال الشاعر. بقية من قوم قد ذهبوا: يةوالشِو. ما أشوى لنا الدهر مثلَه، أي ما ترك: ويقال

  وعوفٌ شَر منتِعٍل وحافي  شَر الشَّوايا من ثموٍد وهم

  .أصل الِعذْق: الطَّريدة: وقال

  .ما يبقى من أصل الطَّلْع من الفُحال، واجلمع جموز: واجلَمز

  .اآلن حيث زفَرت األرض، أي ظهر نباتها: ومن كالمهم: قال

وجاءوا بالرقْم والرِقم والرقْماء، . جاءوا بالرقَم والرِقم، وجاءوا بالطِّنب، أي الكثرة:  وتقول العرب:قال
  : وأنشد. وجاءوا باحلَِظر الرطْب، يعين الداهية والشيء املستشنع. أي بالداهية

  وجاءت بنو العجالن بالحِظر الرطِْب  أعانَتْ بنو الحريش فيها بأربٍع
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جاء بنو احلَريش بأربع ذَوٍد، : أغصان شجر رطْب أو يابس تحظر ا بيوت القوم؛ يقول: احلَِظر الرطب
  .أظنه يف حمالة

  .نزلنا أرضاً عفْراء وبيضاء مل تنزل قطُّ: ويقال

ألصمعي فسألت عبد الرمحن ابن أخي ا: قال أبو بكر. مقام املستقي على فم الركية: األتان: قال أبو حامت
  .والكف عنها أحب إيلّ الختالفهما: قال أبو بكر. اإلتان بكسر األلف: فقال

  : مثل للعرب: وقال األصمعي

  لَحسن ما أضرعِت إن لم تُرِشفي

  .أي إن مل يذهب اللنب؛ يقال ذلك للرجل إذا ابتدأ بإحسان فِخيف أن يسيء

  .يف غري ضيعه؛ وما أدري أي البرنساء أنت، ممدودجاء ميشي البرنسا، مقصور، أي : ويقال: قال

أوجأِت : ويقال. أوجأت، أي جئت يف طلب حاجة أو صيد فلم أصبهما، وبعضهم ال يهمز: يقال: وقال
  .الرِكية، إذا قل ماؤها

  .أمعزنا يومنا كلَّه، إذا ِسرنا يف املَعزاء: وتقول العرب: قال

  .ألت، وجاءين حاظباًحظبت من املاء، أي امت: ويقال

وسألت عبد الرمحن : قال أبو بكر. سألت األصمعي عن الصرف والعدل فلم يتكلّم فيه: قال أبو حامت
: قال أبو بكر. الِفداء واِملثل؛ فال أدري ممن مسعه: االحتيال والتكلّف، والعدل: الصرف: عنه فقال

  .النافلة: الفريضة، والعدل: الصرف

آخر سهم : واألهزع. ما بقي يف سنام بعريك أَهزع، أي بقية شحم: يقال: قال األصمعي: و حامتقال أب
  .يبقى يف الِكنانة

  .واجعله يف ِسر مخريك، أي اكتمه. أخِرج الرجلُ من ِسر خمريه ِسراً أي باح به: وتقول العرب

  .الالّهج بالرضاع من اإلبل والغنم: الرغُول: وقال

  : وأنشد. إنه لقريب الثَّرى بعيد النبط، أي يقول بلسانه وال يفي به: يقالو

ه قريبودنال عثراه ال ي  وان قَطوبطاً عند الهله نَب  

  .هذا البيت يف املدح: قال أبو بكر

  .أي العقوبة سرعة التجازي" إن الِعقاب الولَقَى: "ومثل من أمثاهلم

  .وكان العجاج يغِتم الشعر، أي يكثر: الزيارةَ، بالغني املعجمة، وقالواأغْتمت : ويقال: قال

  .رجل ِتقْن وتِقن، أي متقن لألشياء: ويقال

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1565   

  .عصري العنب أول ما يدِرك: وقال الصعف

، أي مل يخنت؛ وجملسر عبر: وافر الصوف؛ وغالم معبر: جملس عبر، أي وافر؛ وكذلك كبش معبر: وقال
  .وافر األهل

  .وقت ميتارون فيه: الذي يولد يف الضفَرية، والضفَرية: الصقَعي: وقال

  .بقيت يف اجلُوالق ثُرملة، أي بقية من متر أو غريه: ويقال: قال

  .جاءين سلَف من القوم، أي مجاعة: وتقول: قال

    

  .وغَرب مسعن، أي من أدميني. زاد يف الغربغَرب معدن، والعدينة هي الزيادة اليت ت: ويقال: قال

  .نعجة ضريطة، أي ضخمة مسينة: ويقال

  : وأنشد. وكذلك شِصبة: قال أبو بكر. ناقة شصيبة، أي يابسة: ويقال: قال

  بالدرهمين الشَِصب والشاة  اللّه قوماً شَووا جارهم لحا

  .ئدوشصائب الدهر من هذا، أي الشدا: قال أبو بكر

  .نبت يؤكل: والطُرثوث" طُرثوث مر أنبته القُر: "ما شر الطعام؟ فقال: وقلت ألعرايب: قال

. ، وهو الين"اإلسليح رغوة وصريح وسنام إطريح: "فقالت. ما شجرة أبيك: وقيل المرأة من العرب: قال

شجرة أيب : "وقالت أخرى.  نبت:اإلسليح: مييل يف أحد ِشقّيه حىت يطرح الناقةَ من ثقله؛ قال أبو بكر
الشيء اتمع : تكثَّب، أي صار كُثَباً، والكُثْبة: ، قال أبو بكر"العرفَج إن حِلب كَثب وإن أوِقد تلهب

؛ قال "شجرة أيب الشرِشر وطْب حشر وغالم أِشر: "وقالت أخرى. من لنب أو غريه، وال يكون إال ثخيناً
  . والكبريبني الصغري: حِشر: أبو بكر

سريع، : تئق: ، قال أبو بكر"رب مهٍر تئق حتت غالم مئق ضربه فانزهق: "تقول العرب: وقال األصمعي
  .واملئق من الغضب

  .ما وِلي أعايلَ السهم من القُذَذ: ِلحاظ السهم: وقال

مض قد غلب لنب مشمِعلّ، أي حا: وقال. رماه اهللا باجلَريب، أي باحلصى الذي فيه التراب: ويقال
  .حبموضته

: قال أبو بكر. قّعت الضأن ِحرمةً، إذا أرادت الفحل كلُّها؛ وكذلك قّعوا ِورداً، أي ودوا كلُّهم: وقال

استحرمِت الشاةُ، إذا اشتهت الفحلَ، وهذه شاة حرمى، وشاء حرمى مثله سواء : قوله ِحرمة، يقال
  .للجمع، وقالوا ِحرام
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رحبة من ثُمام، وأيكة أثٍْل، وقَضيم غَضاً، وحاجر : قال األصمعي. جر عن األصمعيأمساء ِرحاب الش
ِرمٍث، وِصرمة أَرطى وسمٍر، وسليل سلٍَم، ورهط عرفٍُط، وحرجة طَلٍْح، وحديقة خنٍل وعنٍب، وخبراء 

  .سدٍر، وخلّة عرفٍَج، ورهط عشٍر

  .تعِرض، مثل حِسبت تحِسبعِرضت له : مسعت: وقال األصمعي

  .أتانا فشويناه حلماً، أي أعطيناه حلماً يشويه: ومسعت: وقال

  .كففتها لترعى: هجأت اإلبل والغنم: ويقال

  .مشيت على شاطىء النهر: أشبعتها؛ وشطَأت: وزأت الِغرارةَ، أي مألا؛ ولَزأت غنمي: ويقال

لصيد، أي طرحناه يف الرمضاء حىت احترقت قوائمه فأخذناه؛ وطَلَبنا الصيد ترمضنا ا: وتقول العرب: قال
  .حىت تربيناه، أي تفعلناه من الربو، وهو البهر

  : وأنشد جرير. عيدنِت النخلةُ، أي صارت عيدانةً، أي طويلة ملساء: وتقول العرب

  هز الجنوِب نواعم العيداِن

  .ي، أي ثقبت ِعلباءه فجعلت فيه خيطاًوعلْبيت عبد

  .غَزلْتين منذ اليوم ِدقّاً، أي سمتين خسفاً؛ وشك أبو بكر يف هذا احلرف: وتقول العرب

  .أفرضِت اإلبلُ، إذا وجبت فيها الفريضةُ وصارت مخساً وعشرين: ويقال

  .الاغتثّ بنو فالن ناقةً هلم أو شاةً، أي حنروها من اهلز: وتقول العرب

  .ِخرت لك كما أَِخري لنفسي، أي اخترت: ويقولون

  .غَفَيت: نقّيته من الغفا، مقصور، وهو رديه؛ وقال قوم: أغفيت الطعام: قال األصمعي

وقانت املرأة اجلارية تقينها قَيناً، إذا زينتها، وبه سميت . قان احلداد احلديد يقينه قَيناً، إذا عمله: ويقال
  .طة مقينةاملاش

  .وأشربنا، إذا رِويت إبلُنا. أقصبنا اليوم، إذا شربت إبلُنا شرباً قليالً: وتقول

  .كان ذلك يف صبائه، يعين يف صباه، إذا فتحوه مدوه، مث ترك ذلك وكأنه شك فيه: وقال األصمعي

  .نأَيت النؤي، أي صنعت نؤياً: وقال

  .جابيت، غري مهموزوعرف أسأت ِجيبيت، أي 

  .وعرف أحرفت ناقتك، أي أطلحتها فجعلتها كأا حرف سيٍف

  .والعجال تقديره اجلُماع، وهو جمع الكف من احلَيس أو من التمر: قال

  .صغار الِعضاه: واجلُداد: قال
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ا الضبع والذئب، وهي حنو مثل البيت يتخذه الرجل من صفيح مث جيعل فيه حلمةً يصيد : والرداعة: قال
  .اللَّبجة، وقالوا اللُّبجة، والزبية

  : قال الراجز. كثري أيضاً: قطعة إبٍل وغنٍم ِعلْطَوس، أي كثري؛ وعدد ِعلْطَوس: وقال

  جاءوا بكلِّ بازٍل ِعلْطَوس

  .سواءباتوا على ماهة لنا وعلى ماٍه لنا وعلى ماٍء لنا وعلى ماءة لنا، كلّه : وقال

    

  ".ال يرحلْ رحلَك من ليس معك: "، مثل قوهلم"ال متِش بِرجل من أبى: "ومثل من أمثاهلم

  وهذا باب من المصادر وغيرها من النوادر عن عبد الرحمن ابن أخي األصمعي عن عمه 

، وخلَق بين اخلُلوقة، وِحق بين االستحقاق، وقالوا اإلحقاق. جذَع بين اجلُذوعة: يقال: قال األصمعي
وخليق للخري بين اخلَالقة؛ وخليق يف اجلسم بين اخلَلْق، وثوب لين بني اللَّيان؛ وسيد بين السودد، وناقة 

عائط بينة العوطُط والعوطَط، بضم الطاء وفتحها، وهي اليت امتنعت عن الفحل؛ وحاثل بين احلُولَل، 
  .وة والطَّراءةوطري بين الطَّرا

  .وهم من أهل بيت النبوة والنباوة، وضاٍر بين الضروة والضراوة والضراوة؛ وعريب بين العرابة والعروبة

  .جئت على إفّان ذاك وِهفّان ذاك، أي على أثَره: وقال األصمعي: قال

وقَرت أذُنه تِقر، وخبر به عن : وقال: قال. ةما أنت إالّ ِقرةٌ عليه، أي ِوقْر، جيعله مثل ِزن: وقال األصمعي
  .أيب عمرو بن العالء عن رؤبة

  .رويت ذلك األمر ورويته، غري مهموز: تقول العرب: وقال األصمعي

  .نبلين أحجاراً استِطب ا فيعطيه أحجاراً يستنجي ا: ويقولون. استنبلَين نبالً فأنبلته ونبلْته: وتقول

  .إنك لطويلُ اللِّبثة، أي اللَبث: ومسعت: قال

  .طَِرفْت الشيَء، مبعىن استطرفته: ويقولون

  .بشبشت به، من البشاشة: ويقال

  .ما يظهر على فالن أحد، أي ما يسلَم: ويقال

  : وأنشد. أزى مالُه، إذا نقص: ويقولون

  فَ غضباناوإن أصاب ِغنى لم يل  َأزى مالُه لم يْأِز نائلُه وإن
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  .أبطأت: بل مسأت: وقال آخرون. مسأت بعدي، أي مجنت بعدي: ويقولون

  .ووزأت بعضهم عن بعض، أي دفعت. وزأت من الطعام، أي امتألت منه: وتقول العرب: قال

  .وجدته عند وسوط الشمس، أي حني توسطت السماَء، وعند ميوهلا، أي حني مالت: ويقولون

  .أكنب عليه بطنه، أي اشتد ويبس، وأكنب عليه لسانه فال ينطلق: يقال: ل األصمعيقا

  .ما أُبايل ما نهؤ من حلمك وما نِضج، وما نِهىَء لغة، نهاوةً ونهوءةً: وتقول العرب

ليس عليك عوذ، أي : تقول للرجل: ويقولون. أغَنِت األرض إغناناً، إذا التف نباتها وصاح ذبابها: ويقال
  .هذا البيت مثَل منتثله عندنا ونتمثّل به: ويقولون. معول

  .فالن أضيع من فالن، أي أكثر ضيعةً منه، وهو أضيع الناس كذلك: ويقال

  .ودجت الودج، وهو ِعرق العنق: وقالوا

 إن فالناً ملسوف، أي صبور على :ويقال. إا ملساِوفة للسفَر، أي مطيقة له، يعين الناقة: ويقولون
  .العطش

  .رجل مدوق، إذا كان حممقاً: ويقال

  .هم حيِلبون وحيلُبون، ومل يقل هذا غري األصمعي: ومسعت العرب تقول: قال

: قوله يقْترونا: ؛ قال أبو بكر"لو مل يقْترونا لوجدونا بين فَضالِت املوت: "ومسعت أعرابياً يقول: قال

يفتعلون يف :  من الِقرى من قَرى يقْري، وبنو فَضالت املوت، أي وجدونا بين املوت؛ ويقْترونيفتعلون
  .هذا املوضع أيضاً من قَرا يقرو، أي تِبع يتبع

  .صابيت هذا البيت: وإذا أنشد الرجلُ البيت فلم يِقمه قالوا: قال

  .قطيع ليس بالكثريهذا صديع من الظِّباء، أي : ومسعتهم يقولون: قال

قد كان : وإذا أنشد بيتاً فلم حيفظه قال. ما لك تصايب الكالم، أي ال تجريه على وجهه: وقالوا: قال
  .عندي خزلَةُ ذا البيِت، أي الذي كان يقيم إذا اخنزل فذهب بعضه

  .ِقصد البر والشعري، وهي أطرافه تدق فتنقَّى: واجلُرامة: قال

  .بينهم ضغن وضغناُء، أي ِضغنبيننا و: ويقال

  .جهده ومبلَغ ما أعطى: فكان حفيلُه درمهاً؟ قال: ما معىن قوله: وقلت أليب عمرو بن العالء: قال

  .جاء على إفّان ذاك وِهفّان ذاك وِحفاف ذاك وحفَف ذاك وحف ذاك، أي على أثَره: وتقول: قال

طها، وقال آخرون بشمطها، إذا أكلها مبآدمها من اخلبز أكل فالن شاةً مصِلية بشم: يقال: وقال
  .بِشماطها: والصباغ؛ وقال أيضاً
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  .عِرس به وعِرس به، إذا بِهت من النظر إليه: يقال: وقال األصمعي

  : وأنشد. ناب أَعصلُ وأنياب عصل وِعصال: وقالوا

  وفر عن أنيابها الِعصال

ابطُح وِبطاح، وأَعجف وِعجاف، وأًجرب : ما نظري أَعصل وِعصال؟ فقال: امتقلت أليب ح: قال أبو بكر
  .وِجراب

    

  .تذهب مييناً ومشاالً وتأكل من أطراف الشجر: ناقة طَيوخ: ويقال: قال

  : وأنشد. ما أطيب الوضح، وهو اللنب مل يمنق: ويقولون: قال

   وقالوا حبذا الوضحثم استفاءوا  بسهٍم فلم يشعربه أحد عقَّوا

  : وقال اآلخر

  ال ينْفُخون لدى األوداة في وضح  تركتُ بني الشَّفْعاء آونةً وقد

  .أي ليس هلم لنب يشربونه، أي أخذت أموالَهم فتركتهم فقراء

  .وكل شراب فهو بلوع. ِنعم البلوع هذا، يعنون الشراب، بالعني غري معجمة: ويقولون: قال

وفالن كُؤصة، أي صبور على . كَأصنا عند فالن ما شئنا، أي أكلنا، وتقديره كَعصنا:  وقالوا:قال
  .الشراب وغريه

ناقة مرفَّلة، أي تصر ِخبرقة مث ترسل على أخالفها فتغطّى ا، وهي مبرتلة ِرفال التيس : ويقولون: قال
  .يجعل بني يدي قضيبه لئالّ يسفَد

  .الفأرة: والرثيمة: قال

. بل املَرطلة ال تكون إالّ يف فساد خاصةً: وقال آخر. مرطَلْت العملَ منذ اليوم، إذا مل أزل أعمل: ويقال

  .ما زلنا يف مرطلة منذ اليوم، أي يف مطَر قد بلَّ ثيابنا: وتقول

  .املصروع: اعفَل: قال األصمعي

  .دهمفالن ثُنيان بين فالن، إذا كان يلي سي: ويقال: قال

: ويقال. فعل ذاك مثْنى األيادي، أي يداً بعد يد: ويقال. حلفت مييناً ما فيها ثنية وال ثُىن، مقصور: ويقال

  .ناقة ِثني، إذا كانت قد ولدت بعد ِبكرها ولداً آخر، واجلمع أثناء، ممدود

  .الترس: الفَرض واجلَوب: وقال: قال

  .اجلَرب: والقَرض: قال
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واملَغِرض بني اِملرفَق واجلَنب، وهو حيث : قال.  اضطبعت بسالحي، إذا جعلته حتت إبطي:ويقال: قال
  .توضع الغرضة من البعري، وهي اجلزام

مكثت ثالثاً ال أذوقهن طعاماً وال شراباً، : مسعت أعرابياً يقول: قال أبو عمرو بن العالء: وقال األصمعي
  .أي ال أذوق فيهن

  . الرجلُ، إذا تقاصرتكاولَ: ويقال: قال

  .حمن السوطَ وخمَّن، إذا لينه، باحلاء واخلاء: ويقال: فال

  .الشديد القتال: والكُدم: قال

  .أن تأخذ اللنب وقد راب فتصب عليه لبناً حليباً فتخرج الزبدة فشاشة ليست هلا صالبة: والنخج: قال

  .ي، كأنه إتباع أو توكيد مثل ِحلّ وِبلّذاك واهللا من ِعي وِس: ومسعت أعرابياً يقول: قال

وليس يف كالم العرب أتانا سحراً ولكن أتانا بسحٍر وأتانا بأعلى : قال أبو عمرو بن العالء: قال األصمعي
  .بينا فالن قاعداً قام: بينا فالنٌ قاعداً إذ تام، إمنا يقولون: وليس يف كالمهم. السحرين

  .غرية هلا ِقشر يختبزحبة ص: والعلَس: قال

  : أراد طريق الغنصلَني، وهو معىن قول الفرزدق: وإذا أراد الرجل طريقاً فضل قالوا: قال

  به الِعيس في نائي الصوى متشائِم  طريقَ العنْصلَين فيامنتْ أراد

  .مجع صوة، وهي أعالم تنصب على الطريق يهتد ا من حجارة: الصوى

  : وأنشد. إذا نِهكَه الدباغُ. مي مفلفَلأد: ويقال: قال

 بالِحسي الذي لم يفلقِل وأبلُغُ  تُدق لك األفْحاء في كل منِْزٍل

مجع فَحاً، : يتقوت املاَء الذي من اِحلسي يف السقاء الذي مل يفلفَل؛ واألفحاء: أراد. بالنحي: الرواية
  .مقصور، وهو األ بزار

  .س الناس، أي يتخطّاهمجاء فالن يجو: وقال

الذي : األمحق، واهلَجاج: جئت بين فالن فلم أجد إال العجاج واهلَجاج، فالعجاج: ويقال: قال األصمعي
  : وأنشد جمزوء الرجز. الفجاج واهلَجاج: ال خري فيه من الناس؛ وقالوا

  ج والهجاج والحرب  ُأِصب إالّ العجا فلم

: قال أبو بكر. واخلرب: واحلَرب؛ ورأيته يف نسخة ابن العنزي: عي ويف كتب مجاعةكذا يف كتايب ومسا

  .ذَكَر احلُبارى، فأراد به هاهنا من ال خري فيه: واخلَرب
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ضرب من النخل يسميه أهل البصرة البرشوم، ويسميه أهل البحرين العرف، واجلمع : والشقَمة: قال
  : وأنشد. األعراف

غِْرساذَ واألعرافايفيها الز   

ِدفاً إسدافا والناِبجيمس 

  .متخت اخلمسةَ األعقُد، باخلاء واحلاء، يعين مخسني سنة: وقال أعرايب: وقال األصمعي

  .املضطرب اخلَلق: الشنعنع: وقال

  .صقَب قفاه صقْبةً، أي ضربه بصقْبه، وهو ضرب جبمع الكف: ويقولون: قال

  .فالن يف اِحلفاف، أي يف قَدِر ما يكفيه: اوقالو

  .املنتفخ كالوارم: احملبنِجر: وقال

    

فأما رجل عِزة فهاؤها يف الوقف واإلدراج سواء، . رجل ِعنزهوة، وهو مثل العزهاة سواء: ويقال: قال
وهو الذي ال حيب النساء وال حديثهن.  

أخدتين : ويقال. ما تذهب عين مذِمة الرضاع: ع عنه القول؛ يقالأن ينقط: واملَِذمة. الذَّم: واملَذَمة: قال
  .قضيت مِذمة فالن، أي ما وجب له علي من الذِّمام: مِذمة من ذاك، أي ِذمام؛ ويقال

القَرن الذي يطْعن به؛ وكانوا ىف اجلاهلية يتخنون أِسنة من قرون : اِملئَلّ، على وزن ِمعلّ: وقال األصمعي
  .ن الوحشيةالثريا

  .هذا الرمح بكعب واحد، أي هو مستوي الكعوب ليس له كعب أغلظ من اآلخر: ويقال: قال

  .واخلفات واخلُفاع واحد، وهو الضعف من جوع أو مرض: قال

  .كتبت: قرأت، وزبرت: ذبرت: ويقال. كتاب ذَِبر، أي سهل القراءة: ويقال

  .يخ املُِسنوالِكرشب والِقرشب واحد، وهو الش: قال

  .املنتزع القلب من فزع: واليرفَئي: قال

  .ذعطَه وزعطَه أيضاً: خنقَه وسأته وسأبه وذعته وزرده وزردمه، كلّه سواء؛ وقد قالوا: ويقال: قال

  .استنجى الرجلُ واستطاب وانتضح واستنضح وأطاب: ويقال: قال

  : وأنشد. أشص الشيَء عنه، إذا حنّاه: وقال األصمعي

ه َأشَصكتائب م  عنه أخو ِضدلوا في شأنه بدممن بعدما ر  
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رفح فالن الشن، إذا اعتمد على راحتيه عند : ويقال. وعلْبى الرجلُ، إذا احنط ِعلباؤه من الكرب إىل ودجيه
  : وأنشد. القيام

  كرحٍض غسيٍل فالتيمن أروح  المرء علْبى ثم أصبح ِجلْده إذا

ِحضن أن يوضع على ميينه يف قربه: رغُِسلَ؛ والغسيل واملغسول واحد؛ ومعىن التيم.  

  .الصيب الذي يبقر عنه بطن أمه إذا ماتت وهو حي: واِخلشعة: قال

أن يأيت الذئب البعري فيحك أصلَ ذَنبه كأنه يقرده فيستلذّ البعري ذلك مث يدنو إىل جنبه فإذا : والتقريد
  : وأنشد. فت البعري التحس عينه بأسنانهالت

  وِمن طويل الخَطْم ذي اهتماِط

  ذي ذَنٍَب أجرد كالِمسواِط

  يمتلخُ العينين بانتشاِط

  .اهتمط الشيَء إذا أخذه: التحس الشيء، إذا أخذه بفمه؛ وقوله ذي اهتماط: يقال

  .والزجل بالرجل والسدو باليد: قال

  . النخلة، إذا أدركتأغَنت: ويقال: قال

  .كثري، واألول باحلاء غري معجمة: وعدد ِدخاس، باخلاء املعجمة. بيت ِدحاس، أي مملوء: ويقال

  .املسامري اليت جتمع رأس القَتب: والعراصيف والعصافري: قال

  .خرٌء ِبقاٍع، وهو أثر السبخ على البدن إذا اغتسل اإلنسان باملاء وامللح: يقال: وقال

أصابته مصيبة فما رتت : ويقال. أمسكه: أرخاه، ورتاه: الرتو من األضداد؛ رتا الشيء: قال األصمعيو
  .رتوت القوس، إذا مشدت وترها: ويقال. ِيف ذَرعه، أي ما كسرته

عشوت إىل ضوء ناره، وهو أن جتيئها بغري نظر ثابت فتهتدي بناره، كما قال : يقال: وقال األصمعي
  : يلاهلُذ

 فلَيل الناس بعمك أسود وِدرعي  ِشهابي الذي أعشو الطريقَ بضوئه

  .أَعِقه ذاك: ويقال للرجل إذا رأى شيثاً ففزع منه: قال

  .رمى اخلرجة بنفسه، إذا رمى الطريق: ويقال: قال

فأما . ق رجبأكرمته؛ وأرجبته، إذا ِهبته، ومنه اشتقا: رجبت الرجلَ ورجبته، وهو أعلى: ويقال: قال
  .النخل فرجبت بالتثقيل ال غري، وهو املرجب

w  : وأنشد. وتسمى الصخرة العريضة ِحمارة: قال
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1573   

همائرِدحت حتوٍف ربيتُ ح  

ردح : ردحت البيت، إذا نضدت حجارته بعضها على بعض مث طينته، يقال: يقال. أراد بيت الصائد
  : قال الراجز. كالبيت وأردحه، إذا فعل ذل

  بيتَ حتوٍف مكْفًَأ مردوحا

  .رشن يرشن رشوناً: ويقال للكلب إذا أدخل رأسه يف اإلناء: قال

  .رجل أغْثَر، أي أمحق، وبه سميت الضبع غَثْراء، أي محقاء: ويقال

عفْر فأول سقية يسقى فأما ال. الزرع الذي تسقيه السماء: والغثَري والعثري مجيعاً بالغني والعني: قال
  .عفَرنا أرضنا: الزرع بالسانية، يقال

  .صلَه، إذا أخرجه من ماله كلّه: ويقال: قال

  .زعموا: الشجر امللتف، وكأنه شك فيه، يعين األصمعي، فقال: األيك: وقال

  .ضربه حىت طَحى، أي انبسط، ويقال طَحا خمفّفاً: ويقولون: قال

  . العيبة واخلريطةبني: واجلُرجة: قال

  .صنع اليد: رجل صنغٌ من قوم أصناع وصِنعني، جئت باليد قلت: ويقال: قال

    

  .بعري ضواٍض وضواضي، أي ضخم: وقال

  .تنبت اإلسنامة، وهو ضرب من النبت: أرض مسِنمة: وقال

  .نبت على وجه األرض أغصانه وعروقه ِلطاف: والوشيج: قال

  .كثرية النبات: أرض مرجتّة: ويقال

  باب من اللغات عن أبي زيد

هي اللَّقانة واللَّقانية، واللَّحانه واللَّحانية من اللّحن؛ واللّعانة واللَّعانية من اللَّعن؛ والتبانة : قال أبو زيد
لكَراهة والكَراهية، والفَراهة والتبانية؛ والطَّبانة والطَّبانية، والركانة والركانية، والسماعة والسماعية؛ وا

والفَراهية، واملَساءة واملَسائية؛ والسواءة والسوائية، واملَشاءة واملَشائية، والطَّماعة والطَّماعية؛ والنصاحة 
  .بلَهِنيةوالنصاحية، واجلَراءة واجلَرائية؛ والرفاغة والرفاغية؛ والرفاهة والرفاهية والرفَهِنية مئل ال

بلغت منتهى الشيء : عرفت ذلك يف معناه ومعناته؛ وأتى األمر من مأتاه ومن مأتاته؛ وتقول: ويقال
  .أجزأت مجزاه ومجزاته، وأغنيت عنك مغنى فالن ومغناته: وتقول. ومنهاته ومنهاه ومنتهاه ومنتهاته
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  .مل تنضجهوأنأت اللحم وأأته، إذا 

  .وأرقت املاَء وهرقته

  .لقيته أولَ وهلة ووهلة وواهلة: وتقول

  .هو هدي لبيت اللّه وهِدي لبيت اللّه: وتقول

  : اِهلدية أكثر، وأنشد: قال أبو بكر. وضلّ فالنٌ هدية أمره وهدية أمره، إذا ضلّ ِوجهته

 اختللتُ فؤاده بالِمطْرِد الم  نَبذَ الجؤار وضلَّ ِهديةَ روِقِه

وهِدىء الرجلُ، إذا صار . وأتيته بعد هدء من الليل وهدأة من الليل، يف وزن فَعلة. يصف ثوراً وحشياً
  : وأنشد. الذي يف منِكبيه وعنقه تطأمن، وهو األوقَص: أهدأ، واألهدأ

 من برِق الغميِم جوزها

  ليِمأهدُأ يمشي ِمشية الظَّ

  .هدايا وهداوى: يقال: وقال أبو زيد

ما كان الرجل وِرعاً من اخلري ولقد ورع وورع، فمن قال ورع قال يرع ومن قال ورع قال : وقال
ن رجل ورع، إذا كا: ويقال. وِرع يورع ورعاً: يورع ورعاً ووروعاً ووروعة ووراعة؛ وِمن ورع اخلِري

ونكَداً ونكْداً، وهلا نظائر مثل سِبط وسبط وسبط، ورِجل ورجل " ال يخرج إالّ نِكداً: "جباناً، وقد قُرىء
  .ورجل، يعين رِجل الشعر

، "أن تبروهم وتقِْسطوا إليهم: "برك اللّه، وقوله جلّ ثناؤه: والِبر على وجوه، فمنه الصلة كقوهلم: قال
  .صدق وبر: الصدق، من قوهلم: روالِب

إنه ليأخذ يف كل فَن وسن وعن، : وقال آخر. عويةً: عوى الذئب عوةً، وقال آخرون: وحكى أبو زيد
  .أي يف كل وجه

  .علْعلَ وعلَع: وقال يف زجر الغنم

لو سألتين ِقصمة ِسواٍك : بوتقول العر: قال. راف الرجلُ ورأف ورؤف رأفَةً فهو رؤوف ورأف: وقال
  .وقُصمة ِسواٍك، وضوازة ونفاثة ما أعطيتك، وكلّه واحد، وهو ما يبقى يف فيك من السواك

لَهنوا ضيفكم وسلِّفوه، وهي السلْفة واللُّهنة، وهو ما يخص به كأنه يعطي شيئاً يأكله قبل : وقال أبو زيد
ر الطعامضحكْر، ويقال: لفَكْر والِفكْر والِفكْرة، ويقالا: ويقال: قال. أن يكْر والنقاً : النرقاً وسرس قرس

  .وسِرقاً

  .قصري: رجل متَِّرز، مثال فُغِلل، وتمِرز، بالتثقيل والتخفيف: ويقال
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  .جنى التنضب، وهو ضرب من الشجر: وهمِقع

وضربوه فما وطِّش إليهم، أي .  أذكر معناه، أي افتح يل شيئاًوطِّش يل شيئاً وغَطِّش يل شيئاً حىت: ويقال
  .سألوه فما وطَّش إليهم بشيء: وكذلك يقال. ما مد يده

إنه لَحسن اجلُردة والعرية وارد : ويقال: قال. انتِقع لونه وامتِقع واهتِقع والتِمع والتِهم وانتِشف: ويقال
أرض جِردة وأرض بِقعة، : ويقال. أرض جردة، إذا كانت مستوية متجردة: يقالو. واملعرى، أي التجرد

وجِرد . كثرية اجلَراد: وأرض جمرودة. فاجلَِردة اليت ال شيء فيها، والبِقعة اليت فيها بقَع جراٍد وبقَع نبٍت
 حوشاً وِحياشةً وأحشت حشت عليه الصيد أحوشه: ويقال. فالن، إذا مرض عن أكل اجلَراد، فهو جمرود

  .عليه وأحوشت أيضاً

    

فأما املَعص واملَأص فاإلبل البيِض اليت قد قارفت الكَرم، أي صارت . يف بطنه مغص ومغص: ويقال
  .كراماً، وقالوا فيها أيضاً مغص بالغني معجمةً متحركةً، واجلمع أمغاص

  .هاثرندى الرجل، إذا كثر حلم صدر: وقال أبو زيد

  باب من النوادر

هو اهلواء واللُّوح والسكاك والسكاكة والشجج والشجاج والسحاح واإلياد والكَبد : قال أبو زيد
  .والسمهى، كلّه اهلواء

  .الباطل: السمهى أيضاً: وقالوا

الَل بن األالل، ِزنة هو الض: ويقال: قال. هذا واللّه احلُرم بعينه واِحلرمان بعينه: يقال: وقال أبو زيد
ِسبد : إنه لَضلُّ أضالٍل، كما قالوا: ويقال. العالَل، والتالَل والضالّل بن قَهلٍَل وثَهلٍَل، أي أنه ضالّ

  .أَسباٍد، أي داهية دواٍه

  .رأيت فالناً يتتلّه، أي جيول يف غري ضيعة، أي يف غري عمل: ويقال

  .اض، إذا امتألتحتيرِت الِقصاع واِحلي: ويقال

  .الودك: واحلائر

  .ما بقي من إبله خنشوش وال عنشوش، أي ما بقي منها شيء: ويقال: قال

رجل : ويقال أيضاً من هذا. الضاوي املهزول: الفاسد، واحلَِرض: احلَِرض له معنيان، احلَِرض: وقالوا
  .حرض، مثل دنف، الواحد واجلمع فيه سواء

w  .متاعه وبعثره، إذا فرقهبقطَ : ويقال: قال
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  .انقطع قُوي من قاوية، إذا انقطع بني الرجلني لوجوب بيع أو غريه: ويقال: قال

  .انقضبت قائبةٌ من قُوٍب، أي بيضة من فَرخ: ويقال

وهلم مرحبك اللّه ومسهلَك، من ق: وحكي: قال. وضاء يومنا وأضاء يا هذا. الضوء والضوء لغتان: وقال
  .مرحباً وسهالً

  .متْر وخواخ للذي ال حالوةَ له: ويقال: قال

  .حمري وحمور وغَنم وغُنوم، مجع حمر وغَنم: ومسعت: قال

  .دابة مهزول؛ مث منٍق، إذا مسن قليالً؛ مث شنون؛ مث سمني؛ مث ساخ؛ مث مثَرِطم، إذا انتهى ِسمناً: وقالوا

  .جمتمعة: نمةغنم مغنمة ومغ: ويقال

  .أمسسته شكوي، أي شكوت إليه: وتقول العرب: قال

ِبرذَون أبرش وأربش، وأرض ربشاُء وبرشاء ورمشاُء ورشماُء، إذا كانت خمتلفةً ألواا : ومسعت: قال
  .بالنبت

  .املهموم: والسادم.  سدامىنادم سادم وندمان سدمان، وامرأة ندمى سدمى، وقوم ندامى: ويقال: قال

  : وأنشد. ال طعم له: حلم سليخ مليخ: ويقال

  فال هو حلو وال هو مر  مليخٌ كلحم الحواِر سليغٌ

  : وأنشد مرة أخرى

  فال أنتَ حلو وال أنتَ مر  مليخٌ كلحم الحوار وأنت

  .فيه سالخة ومالخة: ويقال

  .رجل ممتلَه العقل وممتلَخ العقلرجل مِليه، باهلاء، و: يقال: قال

  .عاِبس كاِبس: وقالوا

أصنع بك ما كَتك وغَتك وغَطَاك وشراك وأورمك وأرغمك وأدغمك؛ ومعناه كله واحد، : ويقال: قال
  .أي ما يسوءك و يضرك

  .إنه َألصيص كَصيص، أي منقِبض: ومسعت: قال

  .وإنه لشِكس لَِكس

  .ع، من صفة الذئبسملع هملَّ: ويقال

  .إنه ِملعفَت ِملْفَت، إذا كان يعِفت كل شيء ويلِْفته، أي يثنيه ويعطفه أو يدقّه ويكسره: ويقال

  .فاح املسك وفاخ واطمحر واطمخر، إذا امتأل: ومسعت: قال
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  .لمالفراغ، واللّه أع: وسبخاً، والسبخ" إنّ لك يف النهار سبحاً طويالً: "وقد قُرىء

  .املرذول، زعموا، وكذلك املخسول، كأن احملسول باحلاء غري املعجمة عنده غري ثَبت: احملسول: وقال

  .امرأته: ما حوهلا، وربض الرجلَ: أساس املدينة، والربض: والربض: قال

  .رأيت أثابةً من الناس، أي مجاعةً: ويقال: قال

  . بالغني املعجمة، للذي يف وجهه شعر كثريامرأة غَفْراُء ورجل أغْفَر،: ويقال: قال

. إنه لَورقَة، وكذلك املرأة: ويقال أيضاً. رجل روقة وامرأة روقة، إذا كانا حسنني مجيلني: ويقال: قال

  : وأنشد

  دراِهم منها جائزات وزيفُ  ورقُ الفتيان كانوا كأنهم إذا

  .ق من الفتيان، إذا كان مجيالً حسن اهليئةفالن ور: يقال: قال أبو بكر. وزائف: ويروى

كثري؛ ونعجة : كثرية وخضِرم: ال عذب وال ِملح؛ وماء زمِزم: ماء هجهج: قال أبو زبد: قال أبو حامت
ضخمة، وبعري خضِخض وخضاِخض وخضخض، إذا كان يتمخض من البدن؛ : جرِبضة وجراِبضة

  .ذا كان ناعماً، وكذلك جارية عبِردة، إذا كانت ناعمةغصن عبِرد وعبرد، إ: ويقال

    

ثوب شباِرق وشماِرق ومشبرق ومشمرق، وثوب طرائق وطرائد، وئوب ِمشق وأمشاق وِهبب : ويقال
  .وأهباب وِخبب وأخباب، إذا كان خمرقاً

فأما تفكّهوا تعجبوا ففصيح، وكذلك فُسر . بتتفكّن القوم، إذا تندموا، وتفَهكَنوا، ولري بثَ: ويقال: قال
  : وأنشد. تندمون: تفَكنون: ومتيم تقول. ، أي تعجبون، واّهللا أعلم"فظَلْتم تفَكَّهون: "يف الترتيل

  يوم الخميس بال سالٍح ظاهِر  فَِكهت من الذين تقاتلوا ولقد

  .يط وأُم الِعريطالِعر: يقال للعقرب: قال أبو زيد: قال أبو حامت

حِرص وحرص؛ وعرض له وعرض؛ وفَرغَ له وفَرغَ؛ وحِضرته وحضرته، وقد كَِمل وكَمل : ويقال: قال
سوأَن سبه وأَن ؛ وقد أًِنسفُقور فقبه ور ِفقلَ؛ وروكَم.  

ِغياظَك :  ويف كتاب املَراغيفعلت ذاك ِغياظَك وِغياظتك؛ كذا يف كتايب وكتب مجاعة،: وتقول: قال
  : وأنشد. وغَنظَه، إذا كَربه: وِغناظَك، وبعده

  غَنَظوك غَنْظَ جرادِة العياِر  ولقد لَِقيتَ فوارساً من قومنا
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  .اسم رجل، وله حديث: العيار

وقال . قي شيءهمهام يا هذا، اي ما ب: أبقي عندكم شيء؟ قلنا: إذا قيل لنا: ومسعت عامرياً يقول: قال
  : همهام وحمحام ومحماح وبحباح، أي مل يبق شيء، وأنشد: غريه

تُ شَر إيالمتَ يا ِخنوأولَم  

هاممحتى أتيناهم فقالوا ه  

  .لف رجل كان يعير باحلُمق والبالدة: ِخنوت

  . امنعه عينأَعِذبه عن ظلمي، أي: وقال بعضهم. استعذبت عنك، أي انتهيت: وقال بعضهم

  .الغصن أيضاً: والعذَبة. العذَبة، بالفتح، يعين الطُّحلُب: مسعت: وقال

. العود الذي حترك به النار: واِملحضأ، مقصور مهموز. املَليل: يقال للِمحضأ: وقال اخلليل، رمحه اهللا

  : وأنشد

  إلى سوداء مثل عصا المليل

  : قال. تاِملربد وراء البيو: واخلَلْف: قال

  وإن تَقْعدا بالخَلْف فالخَلْف واسع  من الباب المجاف تواتراً وِجيئا

  .املغلق: واملُجاف

  .الطريق، ويقال املَخرفة أيضاً: واملَخلَفة: قال

  .تركتهم على مثل مجرفة النعم ومخلَفتها، أي طريقها: ويقال

  .صور مهموز، وهي احللبة بعد اللِّبأحلبت الناقةَ خليف ِلبنها، مق: ويقال: قال

  .هذا مجل هجر وكَبش هجر، إذا كان حسناً كرمياً: ويقولون

  .احملترق الرئة حىت ميوت: واملهشور من اإلبل: قال

  .الصلب الرأي ارب: واِهلرموس: قال

  .ظل يهزع يف احلشيش، أي يرعى: ويقال: قال

  : وأنشد. الطويل اخلُصيتني: لظهر؛ والدودزىالطويل ا: والقَرقَرى: قال

  لما رأت شيخاً لها دودري

  ظلّت على فراشها تَكَرى

  .تفَعلُ من الكرى: أي تتناوم، تكَرى

w  .ورجع فالن إىل إدرونه، أي إىل وطنه. رجع الفرس إىل إدرونه، أي إىل ِمعلَفه: ويقال: قال
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وجاء به سيبويه عن اخلليل يف باب : قال أبو بكر. ضرب من الشجر: ، على وزن فَيفَعلالفَيفَرع: وقال
وهذا احلرف ذكره سيبويه الفَنفَعر وليس يف كالم العرب : وقال مرة أخرى. األبنية وال أحسب له نظرياً

  .فَنفَعل غريه

  .العصفر يف بعض اللغات: واِخلريع: قال

  . الليل، إذا مل ينم من عمل أو مسررجل هسهاس: ويقال: قال

  : وأنشد. الريح الشديدة: واِهليج: قال

  نَضداً يعود له ِرواقٌ أعرفُ  جنائبه فقلِّع ِهيجها هبت

  .طويل العرف، وإمنا هذا تشبيه: ممتد، وأعرف: نضداً أراد سحاباً بعضه على بعض، وِرواق

  : أنشدو. زجر من زجر اإلبل: واهلَر: قال

 البراقع للعيوِن وثَقَّبن  زجرن الهر تحت ظالل دوٍم

  .وثقّنب الوصاوص للعيون: ويروى

  .أن تحقُنه يف السقاء اجلديد مث تشربه وال تمخضه: واهلَميمة من اللنب: قال

  .ما سقط من حب العنب من العنقود قبل أن يدِرك: اهلُرهور: وقال أبو زيد

  .الَ تهن ذكر ما مضى، أي ال تمنه: ومسعت همدانياً يقول: قال

  .بعري قَِفص، إذا مات من احلَر أو اهلَرج أي البهر: ويقال: قال

  .العكَرة العظيمة من اإلبل، وهي اهلُمهومة أيضاً: واهلَمهامة: قال

  : وأنشد. العلْبة، واجلمع أهجام: اهلَجم: وقال

   والتقَوا باَألهجامإذا ُأنيخت

    

اإلغذام أوفتْ لهم كيالً سريع  

  .أخذ الشيَء فأغذمه، إذا أخذه أخذاً كثرياً: األخذ الكثري من كل شيء؛ يقال: اإلغذام

جاء القوم هطْلَى، وهم الذين جييئون من كل جانب، وكذلك اإلبل إذا جاءت من كل : ويقال: قال
إذا جاء بعضها يف إثر :  حتنى، إذا جاءت من كل وجه، وقال قومجاءت السهام: جانب، كما قالوا

  : وأنشد. بعض

  وهل غَرض يبقى على حتَنَى النَّبل
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  .املغازلة: املهاِنغة من النساء: قال أبو زيد

  : وأنشد. الفاجرة: الرِهقة واخلَِرعة: وقال

ال وفيهنِت المعالمها ر في الهوى  أشباه بيض ِعنواعمخُر غير   

  .وتهكَّر احلادي، إذا حار. تهكَّر الرجلُ، إذا حتير وحِصر يف منطقه: ويقال: قال

  .ما أدري أي اهلُوز هو، يريد أي الناس هو: ومسعت كلبياً يقول: قال

  .ما يبس من احلَمض: اهلَجري: ومسعته يقول: قال

  .إهجرياهما زال ذاك أهجورته، يف معىن : ومسعت: قال

  .أن يربط حبل يف مفاصل ذراعي البعري من فوق العنق: والِعراس: قال

: مِطر مكانُ كذا وكذا حىت نِزقت ِنهاؤه، قال أبو بكر: ويقال. أن يمأل السقاء واإلناء إىل رأسه: والنزق

  .املوضع الذي ينتهي إليه املاء يقال له ِنهي، واجلمع ِنهاء، وهي الغدران

  .ورم يأخذ الناقة يف ضرعها، ناقة مرتورة: والنزر: قال

  .نزرتك فأكثرت، أي أمرتك: ويقال

هذه نغرة جنم كذا وكذا، مثل البعرة سواء، ويقال نعرة بالعني غري : ويقال للريح إذ هبت مث سكنت: قال
الدفعة من : فعة من املطر املُنكَرة، والنعرةالد: البغرة: وقال أيضاً. معجمة، وهي الدفعة من الريح واملطر

  .الريح

  : وأنشد. القوس اليت يندف ا القطن، ووترها الِكسل: واِملنفَجة: قال

  وَأبِغ له ِمنْفَجةً وِكسال

  .نِشمت األرض، إذا ثَرت باملاء: ويقال: قال

  .اجلمع السباتىالسوداء، وهي السبتاء، و: واملَمناة من األرض: قال

  .ما أخذت إالّ نتشاً، أي قليالً: ويقال: قال

  .ما بضعته بشيء، أي ما أعطيته شيئاً: ويقال: قال

  : وأنشد. نست دابتك تِمس نسيساً، إذا عطشت، وأنسستها أنت: ويقال: قال

  يخِْبطْن أنِجيةً لهن نَسيس  بعد الهدو شَوازباً أوردتُه

مجع ِنجاء، وهو السحاب، وشاِزب : اليبس املهازيل، وأِجنية. أوردته، أراد ماء إبالً، والشوازب: قوله
  .وشاِسف واحد

  .تكلّم فأنكعته وشرب فأنكعته، إذا نغصت عليه: وقال الِكاليب: قال

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1581   

 بيوت األعراب، واألخبية. ظُلّة من شجر، واجلمع ِخيام، وهي العنة أيضاً، واجلمع عنن: واخلَيمة: قال
فإذأ ضخم فهو بيت، وإذا كان أعظم من ذلك فهو ِمظَلّة، فإذأ جاوز ذلك فهو دوحة، وذلك تشبيه 

  .بالشجرة العظيمة

  : وأنشد. واملَنجى: والوعل: قال

  ولم أكن دارجةً ونَعال

  إذ لم أِجد عن أمِر شر وعال

أي مل أكن يف ِذلّة الدارجة على األرض من اهلَوام أو النعل يف : أي مل أكن ذليالً كذلّ النعل، وقال أيضاً
  .ابتذاهلا

  : قال. البقرة الوحشية، واجلمع فَناً: الفَناة: وقال أبو زيد

  من ضبيٍح قَفَّى عليه الخَباُل  تبغي بحربةَ ِطفْالً وفَناٍة

 الشمس، إذا أثّرت فيه؛ وقَفَّى عليهم الدهر، إذا ضبحته النار أو: من ضبيح من قوهلم: وقوله. أي اهلالك
  .أهلكهم

  : قال. التفريق؛ ذوحها وذاحها، إذا فرقها: والتذويح: قال

  فأبِشري بالبيع والتّذويح

  : قال الشاعر. مؤخره: إزاؤه، وعقْره وعقْره: مفْرغ الدلو من احلوض من مقدمه: وقال أبو مالك

  بإزاء الحوض أو عقِْره  في فرائصها فرماها

  : قال الراجز. جانباه: وعضداه

  إذا دنَتْ من عضٍد لم تَزحل

 وإن كان بضنٍْك ماِزل عنه

ِغرينه : وما يبقى يف أسفله من كَدره وِطينه. مطَرته: ووسطه. املَضيق: مل تتنح عنه؛ واملَأِْزل: مل تزحل
الذي : وبيبته. ثَقْبه الذي خيرج منه املاُء إذا غُسل: وصنبوره. وسطه: ه وِسرحانهومطَلَته ومسطَت. وِغريله

  : وأنشد جلرير. يسيل من مفْرغ الدلو إليه، وبه سمي الرجل بيبة

ةَ ناقعبيمن جار ب دم ومار  

  .مار ميور، إذا حترك، يعين مار دمه

  .ضربة بعد ضربة: قتتابع الضرب، واملَلْ: والولْق: قال
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ا: ويقال للطلْعة قبل أن تنشقاً فهو ِضباها تامات؛ وإذا خرج طَلْعبة، واجلمع ضقال الشاعر. ضب :  

  بطون الموالي يوم عيٍد تَغَدِت  يِطفْن بفُحاٍل كأن ضبابه

والذي يف الطَّلعة يقال له الوليع تبسم وضِحك، وما أكثر ضاحك خنلكم، : فإذا تفلَّق أولُ الطَّلع قيل
  .واإلغريض والكُفرى؛ فإذا استدار فهو احلَصل واحلَِصل بتحريك الصاد وتسكينها

  .ذَِربت مِعدته وعِربت، إذا فَسدت: وقال أبو زيد

  .تغطمطَ املاء وتغطغطَ، إذا اضطرب موجه: وقال

  .نشيخ تاك وفاك، إذا كان قد أضعفته الس: وقال

  .الوغرية والصحرية، وهو اللنب الذي يلقى فيه الرضف: وقال أبو زيد

  .املشرح واملشرج باجليم أيضاً، وهو املقطَّع: الشواء املرعبل: وقال

  : قال. القطعة العظيمة من اجلراد: الذي يقع بِرجل من جراد فيشتوي منها؛ والرجل: واملرِجتل: وقال

  غَرثان ضرم عرفَجاً مبلوال  لى تَلْعٍةكدخان مرتِجٍل بأع

  : وأنشد. أن يصادق الرجلُ امرأتني أو ثالثاً، وكذلك املرأة: والضمد: قال

  إني رأيتُ الضمد شيئاً نُكْرا

  ال يخِْلص الدهر خليٌل ِعشْرا

  ذاقَ الضماد أو يزور القَبرا

وإذا : قال أبو بكر. اق الضماد واعتاده مل خيِْلص معاشرة صديق أبداًمن ذ: ِعشراً يعين املعاشرة؛ يقول
  .رعت اإلبل ضربني من النبت فهو ضمد حنو اليبيس والرطْب

  .هو يِدب إما لسِرق أو لِزناء: بات فالنٌ إسراَء القُنفُذ، يريد أن القُنفُذ ال ينام، فيقول: ويقال: قال

. وهن السعدانة واحلُلّبة والقُطْبة: قال. ثالث بقَالت يبقني حىت ينصرم البقْل: والِعفار، ِعفار الكأل: قال

. نبت يدبغ به، والذي يأكله الناس احلُلُبة، بالتخفيف وضم الالم: احلُلّبة، بتشديد الالم: قال أبو بكر

  : وأنشد

  دلو تَمّأى دبغت بالحلِّب

  .فيها حصىاملرتفعة من األرض : واهلَوبجة: قال

  .حنطة تدق مث يصب عليها مسن وتؤكل: والوضيعة
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  .نبت عِجز قصري ال يطول: والنجرية: قال

  : قال الراجز. البئر الىت تفْقَر إىل بئر أخرى: والفقري: قال

ما ليلةُ الفَقير إالّ شَيطان  

  .يعين بئراً

  : قال رؤبة. لذي ينضح منهاملاء الذي خيرج من السقاء اجلديد ا: والصفَق: قال

  ينِْضحن ماء البدِن المسرا

  نَضح البديع الصفَقَ المصفَرا

  .أسره يِسره فهو مِسر وذاك مسر: الذي قد كتمته يف أبداا، من قوهلم: املُسرا

  : قال الشاعر. أنتغَ إنتاغاً، إذا استغرب يف الضِحك: ويقال

 ينِْبسون القوَل إالّ تناجيا وال  ون الضحك إالّ تبسماًفما ينِْتغ

  .ِضحك وضِحك وِكذْب وكَِذب، ومها بالتحريك وفتح األول أعلى وأوضح: يقال: قال أبو بكر

  .الذي له رواء، وكذلك من اخليل: والشخيص من الرجال: قال

  .الشخص: الشدف، والشدفالعظيم الشخص، وهو مأخوذ من : واألشدف من الرجال واخليل

: قال أبو بكر. يل يف هذا الوادي ِملْك، أي قَليب ماء: ويقال: قال. ِملْك: ويقال للقَليب من املاء: قال

  .وال تسمى البئر قَليباً حىت يكون فيها ماء

  : وأنشد حلُريث بن جبلة الغذري. الدواهي: اخلناسري: قال أبو زيد

  ما المرء ضمنه اللَّحد الخناسير  ك إذاآخر عهٍد من أخي وذاك

  .وإمنا أراد احلفرة فجعلها داهية

  .درهت على القوم، إذا جئت إليهم ومل يشعروا: يقال: قال أبو زيد

الدوِدن والدوِدم : وقال يل أعرايب: قال. والدوِدن والدودم واحد، وهو الذي يسمى دم األخوين: قال
شيء أمحر يطلى به وجوه الصبيان من اخلايف، يريد اِجلن.  

  : وأنشد يف ذلك. ضرب من احلَمض، الواحدة نقاوة: والنقاوى: قال

  حتى شَتَتْ مثَل األشاِء الجوِن

 إلى نُقاوى أمعِز الدفيِن

  .موضع: أرض تركبها حجارة غالظ، واملَعزاء واألمعز واحد؛ والدفني: األمعز

w  : وقال الراجز. نمامة:  امرأة شوالة:وقال
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بِي على القَتّالَه يا صاِح ألِْمم  

الَهٍب شَورليست بذات ني 

  : وأنشد. ِعناج الدلو: النكَل: وقال

نَكٍَل وأكراب قْدع شُدي  

    

ل الذي يشد على مجع كَرب، وهو احلب: احلبل الذي يشد حتت احللو إذا كانت ثقيلة؛ واألكراب: الِعناج
  .العراقي ئم يشد به طرف الرشاء

  : وأنشد. الطريق إىل املاء: املَناب: وقال

 بمناٍب ِسوى ولكنّها  برأس الفالة ولم تنحدر

  .أي عدل بينهم

  .تبذّح السحاب إذا مطَر: ويقال: قال

  .يشوى على الرضفصوت نشيش اللحم : والنضائض أيضاً. املطر القليل: والنضائض: قال

  : قال الراجز

  تَسمع للرضف بها نَضائضا

اخليط الذي جيمع به بني األدميني ليس خبرز جيد؛ مث الِقشاع، وهي الرقعة اليت تجعل : والنجاش: قال
  .عليه؛ فإذا خرزت فهي الِعراق

  .صمغة محراء: ضاًوالنكَعة أي. أعاله، وهي محراء: والنكَعة، نكَعة الطُرثوث: قال

  .أنشأِت الناتةُ، إذا لَِقحت: وتقول هذيل: قال

  .نقول للطِّيب إذا كانت له رائحة طيبة إنه إنِقيض: ومسعت خزاعياً يقول: قال

ومنه . أشويت الرجلَ، إذا وهبت له شاةً: ويقال. الشديدة النفْس: النجود من اإلبل: وقال اخلُزاعي: قال
  :  بن يعفُرقول األسود

 بيِن الشد واإلرواِد بشَريج  يشْوي لنا الوحد المِدلَّ ِحضاره

كل شيء انفرد فهو وحد، وأراد هاهنا الثور الوحشي أو : الوحد: قال أبو بكر. أي يصرعه حىت يشِويه
  .وطاملخل: الظيب؛ املُِدل ِحضاره، أراد املُِدلّ بإحضاره؛ وقوله بشريج، الشريج

  .طَِسىء الرجلُ، إذا اتخم: مسعت: وقال أبو زيد. طَِسم الرجل وجِفس، إذا اتخم: وقال قيسي

w  .التذبذب واالضطراب: والتنوع: قال
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. حدس به األرض، إذا صرعه: ويقال. حدس ناقته، إذا وجأَ بشفرته يف سبلتها أو منحرها: ويقال: قال

  .، إذا ظنوحدس يف نفسه حدساً

  .رجل زِولٌ، أي ظريف: والتزول من قوهلم: قال

اجلَهوى تمد : قال. الذَّنب لَياً، واالست جهوى: ما أعددِت للشتاء؟ قالت: قيل للعرت: وقال أبو زيد
أَحلب أُجز جفاالً، وأولَّد رخاالً، و: ما أعددت للشتاء؟ قالت: وقيل للضأن. وتقصر، وهي املكشوفة

  .جبهةً كالصالءة وذَنباً كالوتر: ما أعددت للشتاء؟ قال: وقيل للحمار. كُثَباً ثقاالً، ولن ترى مثلي ماالً

  .الذي يِنطّ يف البالد يذهب فيها؛ نطَّ يِنطّ نطّاً: النطّاط: وقال أبو زيد

، أي حبيس براٍح، ويراد بذلك حبيلُ براٍح: حبيلُ براٍح، ولألسد أيضاً: ويقال للشديد من الرجال
  .املستوي من األرض: الشجاعة ألنه إذا حبس بالبراح مل يِفر؛ والبراح

  .وزها السراج وأزهاه الرجل، وهو أن يضيئه. زها الرجلُ بالسيف، إذا ملع به: ويقال: قال

: فقال. ما معىن هذا: يب حامتفقلت أل: قال أبو بكر. أَربت من يديك: ويقال للرجل يف الدعاء عليه: قال

هذا البيت عقْر : ومسعت أعرابياً يقول: قال. أن يسأل ما الناس: وسألت عبد الرمحن فقال. شلّت يده
  .حفاه يحفوه حفْواً، إذا أعطاه: ويقال: قال. هذه القصيدة، أي أحسنها

جفَأت، باجليم، عن غري : قال يف هذاوي: قال أبو بكر. ضربت به: وحفأت به األرض. منعته: وحفوته
  .أيب زيد

  .السوط: العصا؛ والِوقام: السيف؛ والِوقام: احلبل؛ والِوقام: والِوقام: قال

  .اإلشفَى واِملبقَر واِملسرد واحد: قال أبو زيد

ا قطعته، بالدال القطعة من الثوب؛ احتذفت الثوب، بالذال املعجمة واعتدفته، إذ: والِعدفة واِحلذْفة: قال
  .غري معجمة

: قال. ضرب من الثياب: والطَّبل أيضاً: قال. اجلمع من الناس: الطَّبل والطَّمش والطَّبش والطَّبن: وقال

  .املوضع الذي تطنب فيه النار، أي تدفن: والطابون

  .الناس، يمد ويقْصر: والدهداء: قال

  .ه، إذا سقيته املاءمهت الرجلَ وأمهت: ويقال: قال

جِدية الرجل وجديلته وشاكلته وِجداله، الواحد منهما ِجدل، وحوزيته وقُطْره سواء، وهي : وقال
  .الناحية

عروته وعفَوته وجديته وعريته واجتديته واعتريته واعتفيته كله واحد، إذا جئت تطلب : ويقال: قال
w  .معروفه
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  .ذت الشيء بزوبره وزأْمجه وزأْبجه وجلَمته وظَليفته وزأْبره، أي بأمجعهأخ: ويقال: قال

  .عملت به الِعِملَّين، وبلغت به الِبلَغين، إذا استقصيت يف شتمه وأذاه: ويقال: قال

  .السريع السابق: اجلَهيز: وقال

    

  .، وهو الضبع"هو أمحق من جهيزة: "ويقال: قال

  .، وهي الضبع"ق من أم عامرأمح: "وقالوا

. الواحد مغص: إبل أمغاص، إذا كانت متشاة، وكذلك الغنم؛ وقد أفرده بعض العرب فقال: وقال

  : وأنشد

  أنتَ وهبتَ هجمةً جرجورا

  أدماً وِعيساً مغَصاً خُبورا

  .ة من اإلبلمجع خبر، وهي الغزير: القطعة العظيمة من اإلبل؛ واخلُبور: اجلُرجور

  : وأنشد. إموان مثل ِغلمان وِصبيان وِنسوان: وقال أبو زيد

  إذا ترامى بنو اإلموان بالعاِر  اإلماء فال يدعونني ولداً أما

  : قال الراجز. ناحية الطريق، واجلمع أشراء: والشرى: قال

مرظلّت خناطيَل بأشراء الح  

  .الِفرق: اخلَناطيل

  : قال الشاعر. الرجل الرغيب الكثري الشرب للماء، وهو القَؤوب أيضاً: واِملقْأب: قال

 أرقَمي للِحالب قَؤوب بها  أراني بأرض ال يزال يغولني

  .اللنب: اِحلالب

  : وأنشد. رجل يعلِّك مالَه، أي يحسن القيام عليه: ويقال: قال

ٍء تراه وكائنوراً   من فتى سةً خُممجه ونايعلِّكجو  

  .الرغيب: والوئيب: قال

  : قال الطِّرماح وهو بكَرمان. قسس الرجلُ ماشيته، إذا روحها: ويقال: قال

 أعراج السوام المروح أقسس  فيا سلْم ال تَخْشَي بكَرمان أن أرى

  .ما بني الثالمثائة بعري إىل األربعمائة: العرج

w  : وأنشد. بعيدة، الواحد شعبمياه شعوب، أي : ويقال
w
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 ِرفْهاً والمياه شُعوب بعردةَ  كما شمرت كَدراء تَسقي فراخَها

إبل رافهة، إذا كانت تِرد كلّما شاءت، وإمنا يكون هذا : سقْي الرفْه كلَّما عطش، يقال: قال أبو بكر
  .برتول الرجل على املاء

  : قال الشاعر. واعتصفت، إذا اكتسبتالكسب؛ عصفت : العصف: قال أبو زيد

  لئيم الكسب كسبك كسب وغِْد  عصفُه لوجدتَ فَسالً فلوال

  : وأنشد. ِغزار: إبل خراِنف: وقال

دات عني كأنها وصوارياتُ الضروع خَراِنفُ  الحِردخاليا م  

  .أهل البيت ليشربوا لبنهااليت خيلو ا : أردت الناقة، إذا وِرم ضرعها؛ واخلَِلية

  .الديسق والفاثور والقُدمور واحد، وهو اخلوان من الفضة: وقال

  : قال لبيد. األبيض واألسود واألمحر: اجلَون: قال األصمعي

  وخَال له السوبان والبرعوم  جون ِبصارةَ أقفرتْ لمراده

   :وقال آخر. محار وحش، وهو األبيض: فاجلَون هاهنا

  يبادر األشباح أن تَِغيبا

  والجونةَ البيضاء أن تؤوبا

  : وقال آخر ىف األسود

  جون دجوجي وِخرقٌ ِمعسفُ

  يرمي بها البيداء وهو مسِدفُ

وجيجق: الدف: الشديد السواد؛ ورجل ِخرسوقال آخر يف . يعتسف اآلخر: متخرق يف األمور؛ ِمع
  : اجلَون األمحر

  وي إلى ِرز ِغدفٍْن قَرقارتأ

ونٍة كقَفَدان العطّارفي ج  

: قال أبو بكر. الصوت: السابغ الذنب من اإلبل، والرز: ِغدفْن وِغدفْل مجيعاً من لفظ أيب بكر؛ الِغدفْل

للغة مل يذكر األصمعي األمحر، وإمنا ذكر األبيض واألسود، وإمنا أخذ هذا عن بعض أهل ا: قال أبو حامت
  .ذكره عبد الرمحن عن عمه: قال أبو بكر. ومل يسمه

  : قال الشاعر. الليل والنهار: الليل املقِمر، وابنا سِمري: الليل املظِلم، وابن نِمري: ابن جِمري: وقال األصمعي
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ٍس وإن قال قائل وإنّيبميِر  من عس ابن رمعلى رغمهم ما أس  

  : وقال اآلخر. ِري، أي ما أمكن فيه السمرما أنمر ابن نم: ويروى

 فاقة في ظلمة ابِن جميِر على  وال غَرو إالّ في عجوز طرقتُها

  : قال الشاعر. العجب: اِهلتر: وقال األصمعي

  يراجع ِهتْراً من تُماِضر هاِترا

  : قال. العجب: واَألدب

  أدب على لَباتها الحوالي

  : قال أبو كبري اهلُذَيل. العجب: واهلَكر. ذه اللَبات اليت عليها احلَلْيأي يتعجب من ه

  فاعجب لذلك ِفعَل دهٍر واهكَِر

  : قال طرفة. العجب: والغرو

 هل لنا أهٌل سئلِت كذلِك أال  وال غَرو إالّ جارتي وسؤالُها

  : قال الكميت. العجب: والبطيط

  من الالّئين في الِحقَب الخوالي  ي بطيطاًتَعجبي وتَر ألما

    

  .العجب: والِفنك

  .العجب، وقد مر ذكره: الِقرطيط: وقالوا

ال آلو، أي ال : ال آلو كذا وكذا، أي ال أستطيعه، ومجيع العرب يقولون: تقول هذيل: وقال األصمعي
  .أدع جهداً

  .تشوهت شاةً، إذا ِصدتها: وقال األصمعي

  .حية دقيقة: الِقترة وابن ِقترة: وقال

  : وأنشد لألعشى. أنصاره ومن يغضب له: أنضاد الرجل: وقال

  يكونوا بموضع أنضادها  وقومك إن يضمنوا جارةً

  : وأنشد لرجل من عبس. اخليل: الرباط: قال األصمعي

 هانفلم يفِْلحن يوم ِر جرين  الرباطَ النُكْد من آل داحس فإن

نبقْتََل مالٍك فسيماِن  بعد اللّه مقيساً من وراء ع نحوطَر  
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  .قَضين بإذن اللّه: فقَضين بعد اللّه، وكان األصمعي ينشده: ويروى

  : وأنشد". أطري فإنك ناعلة: "الكالم والشر يأتيك من مكان بعيد، وأصله قوهلم: واَألِطري: قال

  وكلَّفتَني ما يقول البشَر  لبَأِطير الرجا أتطلُبني

أظري بالظاء املعجمة، وأِطري بالطاء غري معجمة، فمن قال بالظاء : هذا املثل يقال فيه: قال أبو بكر
اركيب الظُّرر، وهي األرض تركبها احلجارة احملددة تشق على املاشي، ومن قال بالطاء غري : املعجمة أراد
  .ريق، أي نواحيهخذي أطرار الط: معجمة أراد

  .شزره بالسنان، إذا طعنه به: ويقال: قال

  : وأنشد. آل الرجلُ عن الشيء، إذا ارتد عنه، مثال عالَ: ويقال

 آَل من حر السنان طريد كما  تَؤول لشُؤبوٍب من الشمس فوقها

  .السحاب: أراد قطعة من حر الشمس؛ والشؤبوب

  : قال الشاعر. اء يف وقٍت يسقى به النخلالنصيب من امل: الِفرصة: وقال

 أذاع بها نجم من القيظ دابر  وكان لها من ماء سيحان ِفرصةٌ

  : وأنشد. النصيب من املاء بلغة عبد القيس: العانة؛ والعانة: والِفرصة أيضاً

 لمشْبرٍة لعانته تَهاري  وبات محلُّهم أضواج ِطبٍن

  .ر منخفض تغيض فيه املياه: رةموضع؛ واملَشب: ِطبن

النهر الصغري بني رين يأخذ من هذا وهذا، وهو ر يتصفّى فيه ماء أرض : املَشبرة: وقال مرة أخرى
لعلّه تفاعل من : منعطف الوادي، وتهاري: والضوج. الِفرصة، وهي احلصة من املاء: أعلى منه، والعانة

  : شدوأن. االيار من فوق إىل أسفل

  وأالّ يرى أمراً كثيراً مثابره  أن يستبد بأمره كراهيةً

  .البحت الذي ال خيلطه شيء، وإمنا أخذ ذاك من قرحية اإلنسان، وهي طبيعته: والقَراح: قال

  .أنا أعرف تزِبريت، أي خطي: وحكى األصمعي عن بعض العرب

املاء املتضحضح، أي املترقرق على وجه : لعربالكثري، وبلغة سائر ا: الضحضاح بلغة هذيل: وقال
  : وأنشد اهلُذيل. األرض

ضاححتعطّفَ حوَل الفحل ض مُأد  
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  .أي كثري

: والوضح. البياض، وكل أبيض وضح، وبه سمي الوِضح يف اخليل مثل التحجيل والغرر: والوضح: وقال

  : قال الشاعر. اللنب أيضاً

  ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوضح  عر به أحدبسهٍم فلم يش عقَّوا

حبذا : رمى، مث استفاءوا، أي رجعوا، وقالوا: يعير قوماً أم رموا بسهم فلم يضروا به أحداً، وعقا
  .الرجوع إىل أهلنا وشرب اللنب

، وما ا طُوئي، وما ا طُوري، ما بالدار كَتيع، وما ا عريب، وما ا ِدبيج، وما ا دبي: ويقال: قال
وما ا طُوراينّ، وما ا نافخ ضرمٍة، وما ا نافخ ناٍر، وما ا واِبر، وما ا شفْر، وما ا كَراب، وما ا 

يما ن اراً: قال أبو حامت. صافر، ومايور ألن يف القرآن ديار وال ديومل يقل األصمعي د.  

  .تاجر يكون يف مكانه ال يربح: الضياط والضيطار: عكْلي عن اِحلرمازي قالأخربنا ال

  .النقصان، وهو عندهم من األضداد: الفضل؛ والشف: الشف: وقال اِحلرمازي

  .ظهره: شخصه؛ وقُفّه: جف الشيء: وقال

  : وأنشد. رجل ِدلَخم، وهو الثقيل؛ وكل ِدلَخم ثقيل: وقال

   منه يغْرنْدينيكلُّ ِدلَخْم

  .نمق هذا الكتاب، أي سو حروفه: ويقال: قال

  : قال. كثري اللحم والوبر؛ وكذلك شيخ دلَعثَى: بعري دلَعثَى: وقال

  ال تَنِْكحي شيخاً إذا بال ضرطْ

 دلَعثَى فوق عينيه الشَّمطْ كُلَّ

    

  : نه، إذا طردها، وأنشد للفرزدقهجم الفحلُ شولَه والعري آت: ويقال: قال

  وقد غار تاليها هجائن هاجم  وأردافُ النجوم كأنها وردتُ

  : وقال الراجز. أي طارٍد

همجهي والليُل ينجو والنهار  

هكالهما في فَلٍَك يستلِحم  

  .عريالبعري، مث كثر ذلك حىت صار زجراً للب: احلَوب: وقال العكْلي عن اِحلرمازي

w  : وأنشد. ضيقة بعيدة املاء: بئر خوصاء: وقال
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  تَجافَى الغيثُ عنها والخُضور  قد قرنتُ بهن خُوصاً وخُوٍص

  .مجع خضرة: اخلُضور

كَلَب الرجلُ يكِْلب، وهو أن ميشي بالقفر فينبح فتسمع الكالب نباحه فتجيبه فيعلم أنه : ويقال: قال
  : وأنشد. قريب من ماء أو ِحلّة

 البالد ولم يكِْلِب عليه  وداٍع دعا بعدما أقفرتْ

  .ويكِْلِب مجيعاً، أي مل يسمع نباح الكالب

يكون لُمعتني متواليتني، : وبرق ِوالف. برق إالق كربق اخلُلّب سواء: قال اِحلرمازي: وقال العكْلي
  .وذلك ال يخِلف

  : وأنشدنا. أصل النخلة: والصور

  ذْعاً خارجاً من صوِرِهكأن ِج

  ما بين ُأذْنَيه إلى ِسنَّوِرِه

  .موضع ِذفْرييه: ِسنور البعري

  .يف لسانه حكْلة وحلْكة ورتة ومتتمة وفأفأة ولفلفة وغُتمة وحبسة، وكلّه واحد: ويقال: قال

  باب من اللغات عن أبي زيد

ما بين عليه الكالم ثالثة أحرف، فما زاد ردوه إىل : أبو زيدقال : أملى علينا أبو حامت قال: قال أبو بكر
أبان وأخان ودمان وفَمان، : ثالثة وما نقص رفعوه إىل ثالثة، مثل أب وأخ ودم وفم ويد، فإذا ثنوا قالوا

على، فَموان ودموان، وهو أ: أبوان وأخوان ودميان وفَميان، وقد قالوا: فإذا رجعوا إىل التمام قالوا
فما : ال أدري ما معىن قوله: قال أبو بكر. آباء وإخوة وِدماء وأفمام وأيٍد: ويديان، وإذا جاء اجلمع قالوا

قال الشاعر يف الناقص والتمام من . زاد ردوه إىل ثالثة، وهكذا أماله علينا أبو حامت عن أيب زيد وال أغيره
  : أب

  بذَوي ضغيناوما آباؤنا   باألِبين معاً علينا أتفخر

  : وقال قُصي بن كالب

 موِلدي وبها رِبيتُ بمكّةَ  يك سائالً عنّي فإنّي فمن

  فما شُئيتْ َأِبي وال شُئيتُ  رِبيتْ بها اآلباء قبلي وقد

ئيتبقت، من قوهلم: شالرجلَ، إذا سبقته: س وقال اخلصني بن احلُمام يف الدم. شأوت :  w
w
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 ولكن على أقدامنا تَقْطُر الدما   تَدمى كلومنافلسنا على األعقاب

: وقال مرة أخرى. تقطر الكلوم الدم، وهذه ألف إطالق: غَِلطَ أبو زيد، إمنا أراد الشاعر: قال األصمعي

  : وقال اآلخر. أراد أبو زيد أن الفعل للدم ولكنه تكلّم به على التمام

   الغُبس منه عدماأعقبتْها  فَقَدتْ برغُزها كَأطُوٍم

 ِهي بعظاٍم ودما فإذا  ثم أتت تَرمقُه غَفَلَت

 القلب منه نَدما وُأِعيض  فوقه ترشُفُه فأقامت

ودما واحد على التمام، أراد أن األلف هاهنا من نفس احلرف، وهي ما كان نقص منه، وزنه قَفاً : قوله
  : وأنشد. ورحاً

  فقد برئتْ من اإلحن الصدور  مأسِلموا إنّا أخوك فقلنا

  : وقال آخر

كرمعلى طول التجاور منذ ِحيِن  إنني وأبا ِرياٍح لَع  

 دونه وأراه دوني يراني  لَيبغضني وُأبغضه وأيضاً

 الدمياِن بالخبر اليقيِن جرى  أنّا على حجر ذُبحنا فلو

قول العرب إن الرجلني إذا كانا متباغضني فقُتال مل ت: قال أبو بكر. أي ال ختتلط دماؤمها من التباغض
  : وقال الراجز يف الفم. خيتلط دم هذا بدم هذا

  يا حبذا عينا سليمى والفما

  والِجيد والنحر وثدي قد نما

  : ومثله. األلف هاهنا من نفس احلرف

 كذلك من يسترِع ذئباً يظلَّما  وأنتَ الذي استرعيتَ من كان ظالماً

  : قال يف تثنية فم من الناقصو

 بجياٍش وفواِر للمشفقين  تواءمتْ من فَمي نجالء مؤِيسٍة

  : وقال الشاعر يف التمام. أي جاءت بتوأم اثنني اثنني

  على النابح العاوي أشد ِرجاِم  نَفَثا في في من فَمويهما هما
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على النابح؛ املراجمة يف الكالم : ما متّ الكالم، مث قالفمن فمويه: قال أبو بكر. قوله ِرجام من املراجمة
  : وقال يف أب من الناقص. أن جياوبه

 وَأشْبه ِفعلُه ِفعَل اَألِبينا  كريم طابت األعراقُ منه

  : وقال يف األخ الناقص

ره الليالي كريمعن عهد اَألِخينا  ال تغي وال الّألواء  

  : وقال يف اليد من التمام

  ا رب ساٍر باتَ ما توسداي

  إالّ ِذراع العنِْس أو كفَّ اليدا

  : وقال اآلخر

 تَمد إليهم كفَّ اليدا حتى  قد أقسموا ال يمنحونك بيعةً

  .اليد هاهنا واحد على التمام

  : قال الراجز. ِمت ومت وِدمت ودمت؛ فمن قال ِمت قال يمات: ويقولون: قال

نَيدةَ البناِتبيا سي   

  : ويف هذه األرجوزة. بنييت: أراد

  ِعيشي وال يومي بأن تَماتي

. ومن قال ِدمت قال تدام. وأكثر ما يتكلّم ا طيىء، وقد تكلّم ا سائر العرب. وال يؤمن: ورواه أيضاً

  : قال الراجز

  يا ليَل ال عذَْل وال مالما

إن الحب بدامافي الحلن ي   

وكتبت امرأة من العرب إىل . نسيت ِنسياناً وِنسياً وِنساوةً وِنسوةً، بكسر النون يف اجلميع: وتقول العرب
  : فكتب إليها. ما أدري أصرمت أم مِللْت أم نِسيت: زوجها

 ِنسوٍة للعهد يا أم جعفِر وال  فلستُ بصراٍم وال ذي ماللٍة

  : وقال آخر

w عليه ِنساوةَ العيِش الرغيِد  ذا خَتَرتْ بذي تَرٍف أجاءتإ
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  .اضطُرت: موضع، وأجاءت: ترف

ابنما، فزادوا فيه امليم كما زادوا يف الفم، وإمنا هو فاه، وفُوه وِفيه مثل فاه، فلما : وقالوا يف ابن: قال
وكذلك قالوا يف أُم . ، ومل يقل بأفمامهم"بأفواهكم: "ويف الترتيل. صغروا فاهاً قالوا فُويه فثبتت اهلاء

  : قال الراجز. ألن األصل أُمهة" وأُمهات نسائكم: "قال اللّه جلَّ ثناؤه. وأُمان أُمهات وأُمات

  عند تَناديهم بهاِل وهبي

  ُأمهتي ِخنِْدفُ والْياس أبي

  : وقال يف أُم. زجر من زجر اخليل: هال وهيب

 من اُألمات عارا مقلَّدةٌ  خَيِطَل ُأم سوٍءلقد ولَد اُأل

  : وقال يف ابن حني اثبتوا امليم

  عذراء لم تَسغَب ولم تَسقَِّم

  ولم يِصبها حزن على ابنُِم

  : وقال يف االثنني

وابنُماه وحاجب خْبي  منّا ِضرارنيراِن المكارِم ال الم جمؤج  

   :وقال آخر يف االثنني

  لم يبقَ لي من دردق الصبياِن

  إالّ بنيتان وابنُماِن

  : قال الشاعر. ابنِمني: ابنم وابنمان وابنمون، وتقول يف اخلفض: تقول يف الواحد

 ُأوتيتَ ماالً وابنَِمينا وقد  أتظلم جارتَيك ِعقاَل بكٍْر

  .أي تظلمها يف اليسري وقد أغناك اللّه

  : قال الشاعر. زكَأت إىل فالن، يف معىن جلأت إليه: ل العربتقو: وقال أبو زيد

  وقد زكَأتُ إلى ِبشر بن مرواِن  أرهب أمراً أو ُأراع به وكيف

مه فِنعكَُأ من ضاقت مذاهبزم  موإعالِن وِنع من هو في ِسر 

  : قال الشاعر يف البطْل. بطْل وباِطل وبطول: والعرب تقول

  وتَوالٍج لدار البطْل حينا   منادمٍة ولهٍوأخا وكنتَ

w  : وقال اآلخر
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  لقد نطقتْ بطْالً علي األقارع  وما عمري علي بهيٍن لعمري

  : قال الشاعر يف الظُّلول. بخل وبخل وبخول: وقالوا. ِظلّ وِظالل وظُلول: وقالوا

 مسها وظُلولُهاضربتني ش وقد  لقد طُفْتُ في شرق البالد وغربها

  : وقال اآلخر يف البخول. أصابتين: ضربتين

  إذا البخيُل لَج في بخوِلِه

  وغاَل فَضَل ماِله بِغيِلِه

  كنتَ الذي يعاش في فُضوِلِه

  .بِغيله، أراد اغتياله: غال واغتال واحد، وقوله

  : قال الراجز يف أَِوب.  هذا للغضبغَِضب الرجلُ وأَِوب وحِرب وأَِضم، وكل: وتقول العرب: قال

ا أتاه خاطباً في أربعهلم  

من جاء معه ه وردَأوَأب  

وقال يف أَضم :  

بالخير إن جاءهم حئلوه َأِضموا وإذا  فُرما س 

  .أَىن لك مقصور، وأناء لك ممدود، وآنَ لك حمذوف: والعرب تقول

    

  : قال الراجز. ك وحوالَيكمشيت حولك وحوال: وتقول العرب: قال

  أهدموا بيتَك ال أبا لكا

  وزعموا أنه ال أخا لكا

  وأنا أمشي الدَألَى حوالكا

العرب تؤنث السراويل، وهي اللغة العالية، فمن ذكّر فعلى معىن الثوب؛ ويؤنثون العقاب : وقال أبو زيد
ر فعلى معىن السجل؛ ويؤنثون الذِّراع فمن ذكّر فمن ذكّر فعلى معىن الطائر؛ ويؤنثون الدلو فمن ذكّ

، ومن أنث "يقولون بألِسنتهم: "واللسان األصل فيه التذكري، كذلك جاء يف الترتيل. فعلى معىن العضو
  : قال الشاعر. فعلى معىن الرسالة

  من علْو ال كِذب فيها وال سخَر  أتتني لسان ال َأسر بها إنّي
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: ِهالل السماء؛ وِهالل الصيد، وهو شبيه باِهلالل تعرقَب به محري الوحش؛ وِهالل النعل: لوالعرب تقو

  : قال الشاعر. املُطيف بالظفر: القطعة من الغبار؛ وِهالل اإلصبع: الذؤابة؛ واِهلالل

 كريماً وعيراً عقيرا جواراً  الِهالُل لنا إذ بدا فَأبدى

  قاب ذي الصيد ذبحاً جحيراكِعر  يعرِقبهن الفتى بالهالِل

  : قال الراجز. القطعة من الرحا: واِهلالل

  أنُطِْعم أضيافاً لنا حضورا

  ونطحن األبطال والقَتيرا

  طَحن الِهالل البر والشعيرا

  : قال الشاعر. احلية إذا سلخت فهي ِهالل: واِهلالل

   لم تقطَّع شَباِرقُهقَشيب ِهالٍل  تَرى الوشْي لماعاً عليه كأنه

باقي املاء يف احلوض؛ : واِهلالل. شربق الشيَء، إذا قطعه، شربقةً: ِقطَعه؛ يقال: اجلديد؛ شبارقه: القشيب
اجلمل الذي قد أكثر الضراب حىت أداه ذلك إىل اهلُزال : واِهلالل. ما بقي يف احلوض إالّ ِهالل: ويقال

قَلَوت اللحم وقَلَيته، وقَلَوت الرجلَ يف الِبغضة وقَلَيته، : عرب تقولوال: قال. والتقويس، وهذا تشبيه
  : قال الشاعر. فلقت هامته بالسيف، ال غري: وقَلَيت الرجلَ

  ونَقلي الهام بالِبيض الذُّكوِر  بألِسنَة المنايا نخاطبهم

  : وأنشد. لَوته فتح القاف ومدقَلَيته فاملصدر مقصور ِقلى شديداً، ومن قال قَ: فمن قال

  فِسياِن عندي ودها وقَالؤها  إن تَقِْل بعد الود ُأم محلٍِّم

  : قال الشاعر. حألت املرأةَ، إذا نكحتها؛ وحألته مائةَ سوط، أي ضربته: والعرب تقول

  وليس لها إذا ضربت ذُنوب  حاٍل حليلتَه بضرٍب فكم

  . اهلمزحاىلٍء، فترك: أراد

ال تكون السواِسية إالّ يف : وقال بعضهم. قوم سواء وسواٍس وسواِسية، مثل السواء: وتقول العرب: قال
قال الشاعر. الشر :  

  سواِسيةٌ كأسنان الحماِر

  : قال الشاعر. هم ِسي كما ترى، يف معىن سواء: وقالوا

إذا ما نُِسبوا وهم ناِففي سناء المجدمن عب  ِسيد م  w
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يقال احلطيئة. اِملثل: والس :  

  حديد الناب ليس لكم بِسي  وحيةَ بطن واٍد فإياكم

  ".يف سواء اجلحيم: "قال اللّه جلّ ذكره. الوسط: والسواء

  : هذه عصاً وقفاً، فيثبتون النون قال الشاعر: وهذيل تقول: قال

   بالصملّة في قَِفيناويطْعن  بنا ِعكَب مقْذَِحر يطيف

ِعكَب :لّة: اسم رجل، واملُقْذَِحرم؛ والضللشر بة؛ والقَِفينا: املستعدرمجع قَفا: ح.  

  .جئت من حيثُ تعلم، وحيثَ تعلم، وحوثُ تعلم، وحوثَ تعلم: والعرب تقول: قال

  : قال الشاعر. حق وِحقاق وحقوق: ويقولون

  ويؤدون أماناِت الِحقاِق  مواال يحيفون إذا ما حكِّ

طاعه يطوعه وأطاعه يطيعه، وقال : لَِبثَ لَبثاً ولَبثاً، ومكُثَ مكْثاً ومكَثاً؛ ويقولون: والعرب تقول: قال
  .وأطاع له يطيع: أيضاً

. وميت وقياميتقاميت وقَ: اللهم تقبلْ تابيت وتوبيت، وارحم حابيت وحوبيت، ويقولون: وتقول العرب: قال

  : قال الراجز

  قد قمتُ ليلي فتقبْل قامتي

  وصمتُ يومي فتقبْل صامتي

  أدعوك بالِعتْق من النار التي

  أعددتَها للظالم العاتي العتي

  فأعطِني مما لديك سالتي

  : قال الشاعر. عشرينه وثالثينه، كذلك إىل التسعني: وتقول العرب: قال

با وألوم فيهعلى  ُأالمالص  األربعينَه وقد جاوزتُ حد  

    : وقال اآلخر

نَهنَييخَِفشَ الع نِزب أصبح  

نَهيرتُه ال تنقضي شَهوفَس  

نَهييمادي ربيٍع وجشهر  

نَهرضى بنعجتَييحلف ال ي  w
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نَهييهمرعطى ديا ليته ي  

: احلاِد عشر والثاِن عشر، ويقولون: والثاِن، هكذا إىل العشرة، مث يقولونالواِح : ويرخمون العدد فيقولون

: يقال: قال أبو بكر. ممأى، مثل ممعى: املُعشرن واملُثَلْثَن، هكذا إىل املائة، فإذا صاروا إىل املائة قالوا

  .أمأيت الشيَء، إذا جعلته مائة فهو ممأَى

  : قال الشاعر. ب وصوابهذا كالم صو: وتقول العرب: قال

 وإن ما أهلكتُ ماُل علي  دعيني إنما خَطأي وصوبى

  : وقال الراجز

هِطيب أبا عولم تأِت بالص  

هِوياألمواَل بالس وتَقِْسم  

استجاب واستجوب، واستصاب واستصوب؛ هكذا كل ما كان على هذا الوزن : وتقول العرب: قال
  .وب ومستِجيب ومستِصيب ومستجاب ومستصاب، هذا قياس مطّرد عندهمفهو مستجوب ومستص

ِمخالة وِمرماة، واألصل ِمخلَوة وِمرمية، ولكنهم ال يتكلّمون ذا كما قالوه ىف : وتقول العرب: قال
  .استصوب واستجوب

  أبواب من النوادر جمعناها في هذا الكتاب ليسهل مطلبها ومتناولُها 

أخذته باِهلنمه، بالليل بعلٌ وبالنهار : "اخلَرز الفي يؤخذ به النساُء أزواجهن اِهلنمة، فيقولونتسمي العرب 
هِلب، " أمجنلة، والقَبيل، واليلة، والقَبرة، والكَحمرة، والعرة، واهلَببطْفة، والغبيس، والعدروالفَطْسة، والد

؛ والزرقة، والصدحة، والسلْوانة، "ِلب فلم يِرم ومل يِغب ومل يزلْ عند الطُّنبأخذته بالينج: "ويقولون
يا : "والسلْوانة، وهي خرزة يصب عليها ماء ويشرب فيزعمون أا تسلّي؛ واهلَصرة، وكَراِر؛ ويقولون

  ".ن أقبل فسريههصرةُ اهِصريه، ويا كَراِر كُريه، إذا أدبر فضريه، وإ

  أسماء المِحالّت 

املُِحالّت، ألن كلّ من كانت هذه : تسمي العرب الدلو والِقربة واجلَفْنة والسكّني والفأس والِقدر والزند
  .معه حلّ حيث شاء

  أسماء األيام في الجاهلية 
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: واخلميس. دبار: واألربعاء. اء؛ جباروالثُّلث. أهون وأوهد وأهود: واإلثنني. أول: واألحد. ِشيار: السبت

  : قال القُطامي. العروبة، ورمبا مل تدخل األلف والالم فيها: واجلمعة. مؤِنس

 العروبة أوراداً بأوراِد يوم  نفسي الفداء ألقواٍم هم خلطوا

  : وقال اآلخر

 كيوم عروبةَ المتطاوِل يوماً  وإذا رأى الرواد ظلَّ بَأسقٍُف

  : قال بعض شعراء اجلاهليةو

 أو بأهون أو جباِر بأوَل  أن أعيش وإن يومي أؤمُل

  بمؤِنس أو عروبةَ أو ِشياِر  التالي دباٍر أو فَيومي أو

  أسماء الشهور في الجاهلية 

وبصان : خروشهر ربيع اآل. خوان، وقالوا خوان: وشهر ربيع األول. ناِجر: وصفَر. احملرم: املؤِمتر
  .ووبصان

. ناِتق: ورمضان. عاِذل: وشعبان. األصم: ورجب. رنى: وجمادى اآلخرة. احلَنني: وجمادى األوىل

قال . البرك: يقال لضرب من الطري: قال أبو بكر. برك: وذو اِحلجة. ورنة: وذو القَعدة. وِعل: وشوال
  : زهري

  من األباطح في حافاته البرك   لهاستغاثَ بماٍء ال ِرشاء حتى

  أسماء ِقداح الميِسر مما اتفق عليه األصمعي وغيره 

الفَذّ والتوأم والضريب، وهو املُصفَح، واِحللْس والناِفس واملُسِبل واملعلَّى، فهذه سبعة؛ : الفائزة منها سبعة
  .لضريب، والوغْدالسفيح واملَنيح والرقيب، وهو ا: ومنها ما ال نصيب له

  باب ما يستعار فيتكلّم به في غير موضعه

  : قال الشاعر. أتانا فالن حافياً متشقِّق األظالف: يقولون للرجل إذا عابوه

 مِلٍك أظالفه لم تَشَقَِّق إلى  سأمنعها أو سوف أجعل أمرها
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  .ذنيه، إذا جاء طامعاًجاء ناشراً أُذنيه، إذا جاء متهدداً؛ وجأء البساً أُ: وتقول العرب

. إنه لغليظ املشافر، وغليظ اجلَحافل؛ وإمنا اجلحافل لذوات احلافر، واملشافر لذوات اخلُف: وتقول العرب

  : قال احلطيئة

  وقَلَّص عن برد الشراب مشاِفره  جارك العيمان لما تركتَه سقَوا

    : وقال الفرزدق

 ولكن زنْجياً عظيم المشاِفِر  بتيفلو كنتَ ضبياً عرفتَ قرا

  .إنه لعريض الِبطان، وليس له ِبطان، وإمنا يراد به عرض الوسط: ويقال للرجل

  .حرك ِخشاشه فغضب، وإمنا حيرك ِخشاش البعري، فأراد أنه حرك وال ِخشاش هناك: ويقال

  . يبرح، وال ذَنب له وإمنا يغِرز أذنابه اجلرادأتانا فالنٌ فأقام بأرضنا فغرز ذَنبه فما: ويقال

  .لَوى وجهه: لَوى فالنٌ عنا ِعذاريه، وليس عليه ِعذاران، ِإمنا أراد: ويقال

  .مسترخي الِعنان، أي مبلِّداً: واللّه لو جاريتين جلئت مضطرب الِعنان، ويقولون: ويقولون

ِتل يف ِذروته وغاربه حىت صرفه، وليس هناك ِذروة وال غارب، وإمنا هو أتى فالنٌ فالناً فما زال يفْ: ويقال
  : يصف إبالً: قال الراجز. ختلُه إياه

  تَسمع للماء كصوت الِمسحِل

  بين وِريديها وبين الجحفَِل

حانل لذوات احلمار الوحشي الذي يسحل نهاقَه كأنه حيسنه، جنعل لإلبل جحافل، وإمنا اجل: اِملسحل
  : وقال اآلخر. احلافر

  والحشْو من حفّانها كالحنْظَل

  : وقال اآلخر. فجعل صغار اإلبل حفّاناً، وإمنا احلَفّان صغار النعام

 فوقه مما تَحلَّب واشُل لها  لها حجٌل قد قرعتْ عن رؤوسه

ل إناث القَبالً، وإمنا احلَججوقال اآلخر. جيعين اإلبل، وجعل أوالدها ح :  

  على هاِمه بالسحف حتى تمورا  لها حجٌل قُرع الرؤوس تحلّبتْ

احلَلْق، وهو هاهنا املَسح باألظالف، يعين أن أوالد اإلبل جتيء لترضعها األمهات فتنهرها : السحف
  : وقال اآلخر. برؤوسها فيسيل اللنب من األخالف على رؤوسها فكأا قُرع

  على البكْر يمريه بساٍق وحافِر  قَد الِولدان حتى رأيتُهر فما

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1601   

  : وقال اآلخر. وإمنا يصف ضيفاً فجعل له حافراً

  ننزع من شفتيه الصفارا  جلوساً لَدى مهِرنا فِبتنا

  : وقال اآلخر. يبيس البهمى: فجعل للفرس شفتني، والصفار

  تُ بالماء تَولَباً جِدعاتُصِم  ِهدٍم عاٍر نواشرها وذاتُ

  : وقال هذيل. سوء الغذاء، فجعل ولد املرأة تولَباً، وهو ولد اِحلمار: اجلَدع

  ِء وحاجةَ الشُّعث التوالب  أهلي بالعرا وذكرتُ

  .التوالب، أراد أوالده

. فراسن هلا، وإمنا الفراسن للبعري، والشاة ال "ال تحِقرنَّ إحداكن جلارا ولو ِفرِسن شاٍة: "ويف احلديث

  .خفّه بعينه: ِفرِسن البعري: وقال أيضاً

  أبواب الحروف التي يقوم بعضها مقام بعض 

  : قال الشاعر. قال األصمعي

  بجنب الشقيِق خالء ِقفارا  أمن آل مي عرفتَ الديارا

  : قال اآلخرو. آل مي: يقول إنه يف ناحية آل مي فاختصر هذا الكالم وقال

  َأمنِْك البرقُ أرقُبه فهاجا

  .أمنِك، اختصاراً: أِمن ِشقِِّك هذا الربق، فقال: أي

  : وقال زهري

  أمن ُأم َأوفَى ِدمنَةٌ لم تَكَلَِّم

  : وقالت أعرابية. أِمن ِدمن أُم أَوفَى ِدمنة مل تكَلَِّم: أراد

 باتت على طَهياِن مبردةً  فليتَ لنا من ماء زمزم شَربةً

  : وقال تأبط شراً. فليت لنا بدالً من ماء زمزم: يريد. جبل: موضع، وقالوا: طَهيان

  ومر طَيٍف على األهوال طَراِق  ِعيد مالَك من شَوٍق وإيراِق يا

  : وقال الشماخ. يا أيها املعتاد، فاكتفى: يريد

 أثباجهن من الصقيع على  وكيف يضيع صاحب مدفَآٍت
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إن قلت املدِفئات بالكسر فهي : قال أبو بكر. كيف تطيب نفس صاحب هذه املُدفَآت أن يِضيعهن: يريد
  .اليت تدىفء أربابها بألباا، وإن فتحت أردت كثرة األوبار

  وباب منه آخر 

  : قال الشاعر

  در بإدباره وديوَأدبر لم يص  إذا ما امرؤ ولَّى علي بوده

  : وقال اآلخر. علي يف هذا البيت يف موضع عني

  لَعمر اللّه أعجبني ِرضاها  إذا رضيت علي بنو نُميٍر

  : وقال اآلخر. بنو نمري وبنو تميم وبنو قشري: ويروى. أي رضيت عني

غٌ أجمعأرمي عليها وهي فَر  

 ثالثُ أذرٍع وإصبع وهي

    : وقال اآلخر. عنها: يريد

 يثرِب ما يبتاع من نبع بأحسِن  رمت عن ِقِسي الماسخي رجالُنا

  : وقال اآلخر. بِقِسي: أراد

  تَِصلُّ وعن قَيٍض بزيزاء مجهل  ِمن عليه بعد ما تَم ِظمؤها غَدتْ

  : وقال اآلخر. هِمن فوق: ِمن عليه، أراد: يِصلّ جوفُها من العطش فتسمع هلا صليالً؛ وقوله

  من أهل كاظمٍة بِسيف األبحِر  المطي على دليٍل دائِب شَدوا

  : وقال اآلخر. اركب على اسم اللّه، أي باسم اللّه: على دليل، أي بدليل، مثل قولك: قوله

  على ذاك مقروط من الجلد ماعز  وبرداِن من خاٍل وسبعون درهماً

  : ال اآلخروق. على ذاك، أي مع ذاك: قوله

ِربابةٌ وكأنّه وكأنّهن  عدصفيض على الِقداح ويي رسي  

  : وقال اآلخر. أي بالِقداِح

 عليهن المآلي وأنواحاً  كأن مصفَّحاٍت فى ذُراه

  : وقال ذو اإلصبع. النوائح: معهن، أراد: أراد

w  اُأوِذ صديقاً ولم َأنَْل طَبع  تَعِقال جفْرةً علي ولم لم
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  : وقال النابغة. أي مل تغرما عني يف ِدية: علي أي عني؛ اجلَفْرة أصغر من اجلَذَع ِمن ولَد الضأن، واملعىن

 ألَما أصح والشيب وازع وقلتُ  على حين عاتبتُ المشيب على الصبا

  .يريد يف هذا الوقت الذي أنا فيه وقد شبت وعاتبت نفسي

  وباب منه آخر 

  : ال امرؤ القيسق

 شهراً في ثالثة أحواِل ثالثين  وهل ينْعمن من كان آخر عهده

  : وقال اجلعدي. أقرب عهده: أي مع ثالثة أحوال؛ ويروى

حكٍَة ولَونِْكِب  ِذراعين في ِبرِهِل المؤ رؤجإلى ج  

  : وقال اآلخر. أي مع

  خمسون ِبسطاً في خاليا أربِع

  : ل زهريوقا. مع: أراد

 المحالة ثَقْباً رائداً قَِلقا من  تمطو الرشاء وتُجري في ِثنايتها

  : وقال أبو ذؤيب. مع ِثنايتها: أرأد

نثُرعالظُّبات كأنما ي في حد  عبني يزيد األذْر رودتْ بكُِسي  

يعين كالباً تبعت : قال أبو بكر. هصلَّى يف خفِّيه، أي وعليه خفَّا: يعثرن والظُّبات فيهن، كما قال: معناه
ثوراً فنطحها فجرحها فهي تعثر يف طَرف قرنه، وجعل لطرفه ظُبةً، شبهه بالرمح؛ وبنو يزيد قوم كانوا 

  : وقال اآلخر. مبكة، أي كأن أذرعها كُسيت برود بين يزيد

  من مستسِكن نماه النحُل في ِنيِق  ِريقتها بعد الكَرى اغتبقت كأن

  : وقال اآلخر. مناه، من الرفعة: أعلى اجلبل، وقوله: النيق. ي على ِنيقأ

  ِمن ساكن المزِن تجري في الغرانيِق  طعم غاديٍة في جوِف في حدٍب أو

ضرب من : جتري مع الغرانيق، والغرانيق: أي جتري الغرانيق فيها، وهذا من املقلوب، وميكن أن يكون
نقطري املاء، الواحد غُرينوقال بعض األعراب. وق، وقالوا غُر :  

لنا ما تُغتصب نلوذُ في ُأم  

من الغَمام ترتدي وتَنتقب  
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  : وقال اآلخر. بأُم لنا، وإمنا يريد سلْمى أحد جبلي طيىء، وجعلها أُماً هلم ألا جتمعهم وتضمهم: أراد

   ِغماٍر ومن وحلعلى كّل حال من  فينا البحر حتى قَطَعنَه وخضخضن

  : وقال عنترة. بنا: أراد

  يحذَى ِنعاَل السبت ليس بتوأِم  كأن ثيابه في سرحٍة بطٍَل

الشجرة الطويلة، وكل شجرة طالت فهي سرحة، يريد أنه مِلك : كأن ثيابه على سرحة،، والسرحة: أراد
النعل اليت هي غري خمصوفة، وما كان طاقَني مل : األمساطال يلبس نعالً خمصوفة وإمنا يلبس نعالً أمساطاً، و

  : وهذا معىن قول النابغة. يكن بد من خصفه

  ِرقاقُ النِّعال طيب حجزاتُهم

  : وقال اآلخر

 كمشي البطّ في سرٍر بجِر يِحكْن  ِقصار الخُطى فُسء الظهور قناعس

جاء فالن يحيك يف مشيه : قُعس الظهور؛ ويقال: وىالذي دخل ظهره وخرج بطنه، وير: األفْسأ
، أي على جذوع "وُألصلِّبنكم يف جذوع النخل: "وقال اللّه جلّ ثناؤه. حيكاناً، إذا حرك كتفيه يف مشيه

  : وقالت امرأة من العرب. النخل

 فال عطستْ شيبان إالّ بأجدعا  ونحن صلبنا الرأس في ِجذع نخلٍة

    : خروقال اآل

 في غصوٍن ذاِت أوقال حمامةٌ  لم يمنع الشُّرب منها غير أن نطقتْ

  : وقال اآلخر. أي على غصون

 وقعها ولَحاقها تجنيب في  رِبذُ الِخناِف إذا اتألب وِرجلُه

ب يف أن مييل حافره أو خفه إىل وحشيه يف السري؛ والتجني: أي مع وقعها؛ اِخلناف. اِحلفاف: ويروى
  .الرجلني مثل الروح وأقلّ منه، وهو حممود ما دام خفيفاً

  وباب آخر 

  : قال الشاعر

 جمٍل عوٍد عليه أياصر لِفي  فقلتُ ولم أمِلك أماِل بن مالٍك
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األكسية يجمع فيها : لِفي جمٍل، أي لرجل مساه فا جمٍل، أراد فم رجل، واألياصر: قوله. ناداه بيا ماِل
زوقال النابغة. احلشيش إذا ج :  

 بن غَيٍظ للِمعن أيربوع  أتخذُل ناصري وتُِعز عبساً

  : وقال عمرو بن األهتم. الذي يعترض على الناس فيما ال يعنيه: واِملعن. يا يربوع بن غَيظ: أراد

  تَلَفَّع من ضاحي القَذال فُروقُ  إذ دانت بك الدين بعدما ِلعمرةَ

  : وقال متمم. من أجل عمرة: أراد

  ِلطول اجتماٍع لم نَِبتْ ليلةً معا  تفرقنا كأني ومالكاً فلما

  : وقال الراجز. أي مع طول اجتماع

  تَسمع للجرع إذا استُِحيرا

  للماء في أجوافها خَريرا

فعلت ذلك لعيون الناس، أي : ما يقولونأدخلَته أجوافَها، أي من أجل اجلَرع، ك: قوله استحري، أحارته
  : وقال الراعي. من أجل عيون الناس

 تَعاوره الَرياح وبيال جداً  حتى وردن ِلِتم ِخمٍس بائٍص

  : وقال اآلخر. البئر احلسنة املوضع من الكأل: بعيد املطلب، واجلُد: وقوله مخس بائص. أي بعد متام ِخمس

  قَطاً باص أسراب القطا المتواتِر  كأنها .......................

؛ ومخس بائص: باصمسابق متقدم: تقد.  

والعرب تقول إذا دعوا على . سقط ِلفيه، أي على فيه؛ وسقط لوجهه، أي على وجهه: ويقولون: قال
  .لليدين والفم، أي على يديك وعلى فمك: الرجل

  فة فيفضي الفعل إلى االسم باب ما يتكلّم به بالصفة وتُلقى منه الص

وأَويت إىل الرجل وأَويته أُويا، . وظفرت بالرجل وظفرته. ِبت ذا املرتل وِبته: تقول العرب: قال أبو زيد
واستيقنت اخلرب وعن اخلرب وباخلرب؛ . وثويت بالبصرة وثويتها. وغاليت السلعة وغاليت ا. إذا نزلت به

  : وقال رجل من قيس. الم العربكلّ هذا من ك

  ونُرخصه إذا نَِضج القُدور  نُغالي اللحم لألضياف ِنيئاً

  : وقال شبيب بن البرصاء
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  لممن يهين اللحم وهو نَضيج  ُألغْلي اللحم ِنيئاً وإنّني وإني

  .جمل اّهللا عليك جتميالً، أي مجل اللّه أمرك: ويقال: قال

  .ادنُ ثونك، أي ادنُ مين: لعربوتقول ا: قال

  .جاورت يف بين فالن وجاورم: ويقال: قال

  .ِصف علي ما ذكرت وِصفْه يل: ويقال: قال

  .تروحت أهلي ورحت أهلي، أي قصدم متروحاً: ويقال: قال

  : قال الشاعر. ِكلْتك وِكلْت لك، ووزنتك ووزنت لك: وقال أبو عبيدة

ضر فوق جحاًويِر نَصضِد الحيصيدك  ه خُّ رارقافالً والم 

  .أي يصيد لك

  .فالن بِلزق احلائط وبِلصق احلائط، وال يقال بغري حرف الصفة: ويقال: قال

  .فالن بِطلْع الوادي وِطلْع الوادي، وال أُطِْلعك ِطلْع ذلك األمر: ويقال: قال

  .كَمة؛ وبلَبب الوادي، وال يقال بغري حرف الصفةفالن بِسقْط األكَمة وِسقْطَ األ: ويقال: قال

  .هو قَفا الثنية: هو بقَفا الثنية، وال يقال: ويقال: قال

  : قال ِبشر بن أيب خازم. حاطهم بقَصاهم وحاطهم قَصاهم: ويقال: قال

  قريباً حيث يستمع السرار  القَصا ولقد رَأونا فحاطونا

  .أي صاروا يف أقاصيهم

  .ضربه مقَطَّ شراسيفه وعلى مقَطِّ شراسيفه، وشجه قُصاص شعره وعلى قُصاص شعره: لويقا: قال

  .هو عالوةَ الريح وبعالوة الريح، وسفالةَ الريح وبسفالة الريح: ويقال: قال

  .زانههو ِمبيداء ذاك وِميداَء ذاك؛ وإزاَء ذاك وبإزاء ذاك؛ وِحذاءه وحبذائه؛ وِوزانه وبِو: ويقال: قال

  .ساويت ذاك وساويت بذاك: ويقال: قال

    

هو ِبِصمات حاجته، إذا دنا : يقال: وقال مرة أخرى. هو ِبِصماِته، إذا أشرف على قصده: ويقال: قال
  .من قضائها

وتعرضت معروفَهم . جئت من القوم وجئت من عندهم، ورحت القوم ورحت إليهم: وقال أبو زيد
هم؛ ونأيتهم ونأيت عنهم، ورهنت عند الرجل رهناً ورهنته رهناً، وحلَلْت بالقوم وتعرضت ملعروف

وحلَلْتهم، ونزلْتهم ونزلْت م، وأمللتهم وأمللت عليهم، إذا أضجرم؛ ونِعم اللّه بك عيناً وأنعم بك عيناً 
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ددبه؛ وم الشىَء وطرحت اً؛ وطرحتك عينِعمبهون تددالشيء وم ت.  

  .خذَلَ القوم عني خيذُلون ِخذْالناً، وخذَلوين خذْالً وِخذْالناً: ويقال: قال

مل يعرف األصمعي لُِهياً يف املصدر، : قال أبو بكر. إلْه عن ذاك، وقد لَِهي عن ذاك يلْهى لُِهياً: ويقال: قال
  .هلا يلهو لَهواً: ومن اللهو

، أي من "وِمن ورائه عذاب غليظ"ويف الترتيل . املوت من ورائك، أي قُدامك: يقال: دةوقال أبو عبي
  : وقال الفرزدق. أمامه

 تميم والفَالةُ ورائيا وقومي  أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي

  .أي قُدامي

ن مع القوم إين ألكو: وقال رجل من العرب. جئت من مع القوم، أي من عندهم: يقال: وقال أبو زيد
، من إدخاهلم إياها على الالم والباء ألما قلَّتا فلم يتوهموا "ِمن"وإمنا امتنعت العرب، يف . فأقوم من معهم

فيهما األمساء ألنه ليس من أمساء العرب اسم على حرف، وقد أدخلوها على الكاف ألن معناها عِرف يف 
  : الكالم، كما قال الشاعر

  إذا ونَِت الجياد جرى وثَابا   َأعوجيبكالهراوِة وزعتُ

ثاب، جاء جبرٍي : أعوجي، نسبه إىل أعوج، فرٍس من خيل العرب معروف؛ وقوله: وقوله. أراد فرساً
ألن الدليل على كل حملّ أنه خمالف لالسم، فلما كانت تذهب " يف"وإمنا امتنعوا من إدخاهلا يف : قال. ثاٍن

  : وأنشد: قال. عن مذهب االسم فلم تقع عليها هلذه لعلّة"يف"مساء تنحت على احملالّ معاين األ

 صدد ورد التراب دهين له  على كالخَنيف السحق يدعو به الصدى

  : وأنشد جلرير". الطريق"على طريق كاخلَنيف، فكف عن : أراد

ى جريءدنان ال ُأهاُل من الرمن عن ِشمالياإذا ما جعلتُ السيفَ   الج  

وقد كنت . يأيت علي اليومان ال أَذوقهما طعاماً، أي ال أذوق فيهما: مسعت العرب تقول: وقال أبو زيد
ه الشمستوأنشد: قال. آتيك كلَّ يوم طَلَع :  

يوم لي ال ُأظَلَّلُه بيا ر  

لُهى ِمن عحِمن تحتُ وَأض ضَأرم  

. يف ساعة يحبها الطعام، أي يحب فيها، وهذا يف املواقيت جائز: بعضهموقد قال . أي ال أظلَّل فيه

  : وأنشد

المها السحبتْ صحبقد ص  w
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نامبكَِبٍد خالطَها الس  

ها الطعامبحفي ساعٍة ي  

الكوفَة خرجت الشام وذهبت : مث رأيت العرب قد ألغت احملالَّ حىت جرى الكالم بإلغائهن فقالوا
ذهبت عبد : وانطلقت الغور، فانفذت هذه األحرف يف البلدان كلِّها املضمر فيها؛ ومن قال هذا مل يقل

اهللا وال كتبت زيداً وما أشبهه ألنه ليس بناحية وال حملّ، وإمنا جاز يف البلدان ألا نواٍح إذ كثر 
  : وأنشدين بعضهم: قال. استعمالُهم إياها

  وأي األرض تذهب للصياِح  يفةُ حين جثناتصيح بنا حن

  .إىل أي األرض: يريد

وإذا كالُوهم أو : "قال اللّه جلّ ثناؤه. هذا الطعام ال يكيلين، أي ال يكفيين كيلُه: وقد قالت العرب
  ".وزنوهم يخِسرون

اء ألا أصل جلميع ما وقعت وإمنا سهلَ يف الب. تعلّقتك وتعلّقت بك، وكَِلفْتك وكَِلفْت بك: ويقولون
: ضربت أخاك، فإذا كنيت عن ضربت قلت: عليه األفاعيل إذا كنيت عنها بفعلت، أال ترى أنك تقول

زوجته : ، أي حوراً عيناً، وهي لغة ألزد شنوءة يقولون"وزوجناهم حبوٍر ِعٍني: "قال اللّه عز وجلّ. فعلته
لك اجترأت العرب على احملالّ فأسقطوها من األمساء وأوقعوا ولذ. زوجته إياها: ا، وغريهم يقول

  : وأنشد بعضهم: قال. األفاعيل عليها

  ونرِخصه إذا نَِضج القُدور  نُغالي اللحم لألضياف ِنيئاً

  : وقال اآلخر

  ولم ينْج إالّ جفن سيٍف وِمئزرا  نجا سالم والنفس منه بِشدقه

    

وزعم يونس أن معناه فلم ينج إالّ جبفن سيف ومثزر، وقد . ا والنفس يف ِشدقهجنا عامر؛ أي جن: ويروى
  : وأنشد. نصب هذا على االستثناء

 بكَتْك جياد عند أسالِب وال  ما شُقَّ جيب وال قامتْك نائحة

  .وما ناحتك نائحةٌ: وكان األصمعي يدفع هذا وينشد. مجع سلَب

  : وأنشد أبو زيد عن املفضل

 ركابكم بليٍل مظلِم زمت  إن كنِت أزمعِت الفراقَ فإنما

w  : قال الشاعر. أزمعِت على الفراق، وال تكاد العرب تقول إالّ أزمعت على ذلك: أراد
w
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 ماُل أربد بالسهام تُقُسم  وأيقنتُ التفرقَ يوم قالوا

: قال أبو بكر. مر طَبق من الليل، أي مِلي: قالوي: قال. كل ِفقرة من فَقار الظهر طَبق: وقال أبو زيد

  : وقال ابن أمحر. متلّيت حبيباً، أي طالت أيامك معه: قوله مِلي، أي قطعة من الليل، من قوهلم

  والظِّلُّ لم يفْضْل ولم يكِْر  أخفافُها طَبقاً وتواهقتْ

  .أي تسابقت

قال الراجز يف . عسكر خاٍل، وثوب خاٍل للرقيق:  من قوهلماخلال من اخلُيالء؛ واخلال: وقال أبو زيد
  : اخلال من الِكبر واخلُيالء

  والخاُل ثوب من ثياب الجهاْل

  والدهر فيه غَفْلةٌ للغُفّاْل

  : قال النِمر بن تولَب. واخلالة مجع خاٍل من اخلُيالء

  ا بالنفس من قَلَبهوقد صحوتُ فم  الشباب وحب الخالة الخَلَبه أودى

  : قال امرؤ القيس. الذي ال زوجة له: واخلايل: وقال األصمعي

 ِعرسي أن يزن بها الخالي وأمنع  كذبِت لقد ُأصبي على المرء ِعرسه

  : قال الشاعر. ورجل خالُ ماٍل وخائلُ ماٍل، إذا كان حسن القيام عليه

 شْهد خالُها أمر الزعيِموي  يصب لها ِنطافُ القوم سراً

  .خاهلا يعىن ربها وقيمها؛ يعىن فرساً، أي يسرق هلا ماء القوم وتسقى من كرامتها

  : وأنشد. عرض الكاتب، أي كتب: يقال: قال األصمعي

  بتيماء حبر ثم عرض أسطُرا  خَطَّ عبرانيةً بيمينه كما

  : وأنشد يف ذلك. إذا كانت قوية عليههذه ناقة غرض سفٍَر، : ويقال

  لَغْواً وعرض المائة الجلْمد  مائة يجعل أوالدها أو

  : وقال حسان. أي هى عرضة للحجارة، أي قوية عليها

  هم األنصار عرضتُها اللِّقاء  وقال اللّه قد يسرتُ جنْداً

  : وقال اآلخر.  لهعرضت لفالن بكذا وكذا، إذا مل تبينه: وقوهلم

  تعرضتْ لي بمكاٍن ِحلِّ

w  تعرض المهرة في الطِّوَل
w
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  : وأنشد. عرضونا من ِمريتكم، أي أطِعمونا منها، وهي العراضة: ويقال. تريك عرضها، أي جانبها: يريد

الة ِعلْيانها كلُّ عمتَقد  

ضات الِغربانمن معر حمراء  

هذه الناقة اليت وصفها عليها التمر وهي متقدمة واحلادي : يقول. املرتفعة الطويلة: ة، والِعلْيانالصلب: العالة
وقد يتعرض . ال يصل إليها لتقدمها فالغربان يأكلن ما عليها فكأا قد عرضتهن، أي أطعمتهن العراضة

   :قال الراجز. يف اجلبل، إذا جعل يأخذ فيه مييناً ومشاالً، فهو عروض

  تعرضي مدارجاً وسومي

  تعرض الجوزاء للنجوم

  هذا أبو القاسم فاستقيمي

سومي، أي مري على سومك وطريقك، : وقوله. خذي يف هذه املدارج مييناً ومشاالً حىت تصعدي: يقول
  : وقال اآلخر. خلَّيناه وسومه: من قولك

منِك عائض هل لِك والعارض  

ئرسفي هجمٍة يمنها القابض   

الناقة اليت تعترضها : والعروض. ما عرض يل منِك عرضتِك منه، أي ما جاءين أعطيتِك مثله: يقول
  : قال الشاعر. فتركبها من غري رياضة

  َأِسير عروضاً أو عسيراً أروضها  دنيا بين حييِن رحتُها وروحِة

: ويقال. اعتسرت الناقةَ، إذا ركبتها يف تلك احلال: ضتها، ويقالناقة عسري، إذا مل تستحكم ريا: يقال

  : قال الشاعر. ناقة عرضية، إذا كانت تعترض يف سريها كذلك

 ُأداري ِضغْنَها بتودِد علٍُط  ومنحتُها قولي علي عرضيٍة

  : وأنشد. اجلبل: والعرض

 إذا قُدنا لقوٍم عرضا إنّا

   األعادي ِعضالم نُبِق من بغْي

    

هه باجلبل. اخلبيث الداهي: الرجل الشديد اخلصومة، وقال مرة أخرى: الِعضوقال . أراد جيشاً فشب
  : اآلخر
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ض الجالميدرى من العدهكما تَد  

  : قال الراجز. ما بني الثنية إىل الضرس: والعارض. تدهدى مثل تدهده، أي وقع بعضه على بعض

   كجانب العراِقوعارٍض

  أنْبتَ براقاً من البراق

. ِميسم يف عرض الفَِخذ: والِعراض. عراق القربة، وهو اخلَرز الذي ىف أسفلها، شبه به الدردر: العراق

  : قال الشاعر. أن يعارض الفحلُ الناقةَ فيتنوخها: والِعراض

عارة نجائبإال ي نلقحش  ال يإال غوالياِعراضاً وال ي نير  

  : قال حميد بن ثور. وعارضين فالن يف حديثي، إذا اعترض فيه

  جناب الصبا من كاتم السر َأعجما  لها روقَ الشباب فعارضتْ مدحنا

ما كان حبها إال : علِّق فالن فالنةً عرضاً، كأنه من األعراض اليت تعترض من غري طلب؛ يقال: وقوهلم
  : قال املتلمس.  من األعراضعرضاً

  بشاشةُ كلِّ ِعلٍق مستفاِد  فإما حبها عرضاً وإما

  : قال الراجز. اعترضت الناقة ىف سريها من نشاطها: ويقال

نبحصاِت يبالقَفِْر أتاِوي  

  معترضاِت غير عرضياِت

  .غريبات؛ يريد أن اعتراضهن من نشاط ليس من صعوبه: أراد

  : قال زهري. عرق فرسك قَرناً أو قَرنني، أي دفعة أو دفعتني من العرق: يقال: ألصمعيقال ا

  يسن على سنابكها القُرون  الطِّراد فكلَّ يوم نعودها

  .املُعيدي تصغري معدي فخفّفوا الدال ألنه ال جيتمع تشديد ونسبة: وقال األصمعي

يشرب من ماء : وزرع ِعذْي. ريح: ومكان عِذي. واسعة طيبة التراب: اةأرض عذ: وقال األصمعي
  : قال الشماخ. السماء

  ِبضاٍح عذاه مرةً فهو ضامز  صليٌل ينتظرن قضاءه لهن

: األرض املستوية، والضامز: والضاحي. بضاحي عذاٍة، يعين محار الوحش وآتناً ينتظرنه ليوردهن: ورواه

  .ذي ال يتحرك وال يصيحالساكت ال
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وصلَّ اجلوف يِصلُّ صليالً، إذا جف من شدة . مسعت صليلَ السالح، وهو صوته: وقال األصمعي
  : قال الراعي. العطش، فإذا شرب الدابةُ مسعت صوت املاء يف جوفه

 في أجوافهن صليال للماء  فسقَوا صوادي يسمعون عشية

  : ولهوهذا املعىن أراد الراجز بق

  تَسمع للماء كصوت الِمسحِل

: ويقولون. رثَدت املَتاع أرِثده رثْداً، إذا نضدت بعضه على بعض، فهو رثيد ونضيد: وقال األصمعي

  : قال الشاعر. تركت فالناً مرتِثداً ما حتمل، أي ناضداً متاعه

  ي كافِرألْقَتْ ذُكاء يمينَها ف  ثَقَالً رثيداً بعدما فتذكَّرا

  .الليل: البيض؛ والكافر: والرثيد هاهنا. يصف ظليماً ونعامة

  : قال الشاعر. ترس معمول من جلود البقر: مكان، وذو بقَر: ذو بقَر: وقال األصمعي

 وأسمر داناه الِهاللي يعِتر  وذو بقٍَر من صنْع يثِْرب مقْفٌَل

  .يعين ترساً يابساً. يابس:  ومقْفَلذو بقَر، يعين ترساً هاهنا،: قوله

  : وأنشد. السيف بعينه: اِجلنثي: وقال غريه. احلداد: اِجلنثي واجلُنثي: وقال األصمعي

كَمِتها أحنْعمن ص نثيّل  الجص باٍء إذا ُأكِْرهكلَّ ِحر  

: وقال أبو عبيدة. فع كال أراد السيففمن رفع اِجلنثي ونصب كال أراد احلداد، ومن نصب اِجلنثي ور

  .اِجلنثي واجلُنثي من أجود احلديد؛ مسعناه من بين جعفر بن ِكالب

والدفْر، بالدال غري املعجمة . حدة الرائحة من ِطيب أو نتن: الذَّفَر، بالذال املعجمة: وقال األصمعي
  .النتن ال غري: وتسكني الفاء

الذي يبقُر بطن الناقة وغريها، أي يشقّه؛ : والبقّار. صاحب البقَر: والبقّار. موضع: رالبقّا: وقال األصمعي
  : قال النابغة. فَعال من ذلك

 السنَور ِجنَّةُ البقّاِر تحت  سِهِكين من صدأ الحديد كأنّهم

  .الذي يلعب البقَيرى، وهي لعبة هلم: والبقّار أيضاً يف غري هذا املوضع

أظنه معرباً، : وقال أبو حامت. ال أدري: مم اشتقاق ِهصان وهصيص؟ قال: قلت لألصمعي: ال أبو حامتق
  .فأما اهلَض، بالضاد املعجمة، فالكَسر، معروف. وهو الصلب الشديد ألن اهلص الظَّهر بالنبطية

    

w  : قال الراجز. الشديد بالفارسية، وقد تكلّمت به العرب: السخت: وقال األصمعي
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  أرض ِجن تحت حر سخِْت

  لها ِنعافٌ كهوادي البخِْت

  باب ما تكلّمت به العرب من كالم العجم حتى صار كاللغة 

  : قال الشاعر. من ذلك الديابوذ، وهو دوابوذ بالفارسية، أي ثوب ينسج على ِنريين

  اباً ديابوِدمن قُرةً العين مجت  وابن أياٍم تُرببه كأنها

  .يعين ظبية وولدها أما يف ِخصب وسعة فقد حسنت شعرتهما فكأمنا عليهما ثوب ذو ِنريين

ِقيِملَ فبذ، أي عماندماينّ، أي الكَردكتب عليها، . ومن ذلك القُرصقل ويق كانت تق، وهي ِخررواملُه
  .وتفسريها مهر كرد، أي صقلت باخلَرز

  : وأنشد. البقرية، وأصلها شيب، وهو القميص: والَسبيجة

  كالحبشي التفَّ أو تسبجا

  : قال الفرزدق. العنق، وهي كَردن بالفارسية: والكَرد

  ضربناه تحت األنثَيين على الكَرِد  إذا القيسي نَب عتُوده وكنّا

  . الرطْبةإسِفست، وهي: والفَصاِفص فارسية معربة

وِصيوالب :وذيالسفينة، وهي ب.  

  : قال الراجز. اجللود اليت تدبغ بالعفْص حىت تسواد؛ أرنده: واَألرندج

  كأنّه مسروٌل َأرندجا

  كما رأيتَ في المالء البردجا

  .أي البرده، وهم العبيد

  : وقال الراجز

  اعكْفَ النَّبيِط يلعبون الفَنْزج

  : وقال الراجز. وهو الدستبند: قال أبو حامت. هو الفَنجكان: يقال

  يوم خَراٍج يخِْرخ السمرجا

  .وهي سامره، أي ثالث ِمرار

  .وقال أيضاً
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  مياحةً تَميح ميحاً رهوجا

  .أي رهوار، وهو اِهلمالج

  : وقال أيضاً

  وكان ما اهتَض الِجحافُ بهرجا

ضالشيَء، إذا كسرته واِجلحاف: اهت تضضمصدر جاحفة يف القتال وقال مرة أخرى: افتعلَ من ه :

  .الباطل، وهو بالفارسية ِنبهره. املزاحمة، أي زامحونا فلم يكن ذلك شيئاً؛ والبهرج

. كُرز: اذق، فعرب فقيلالطائر الذي يحول عليه احلَول من طيور اجلوارح، وأصله كُره، أي ح: والكُرز

  : قال الراجز

ِز المربوط بين األوتادكالكر  

  : وقال اآلخر

  لو كنتُ بعض الشاربين الطُّوسا

  ما كان إالّ مثلَه مسوسا

  : وقال آخر. أراد إذِْريطُوس، وهو ضرب من األدوية

  باِرك له في شُرِب إذِْريطُوسا

  : وقال الراجز

  المنِْكبين قُوٍشفي جسم شَخِْت 

  .أراد كُوجك

  : وقال آخر يصف ِطيب رائحة امرأة

ةً كأنعليها بالةً لَطَمي  ْأيتين أريجلها من خالل الد  

عظام الصدر : الِعري اليت حتمل الطِّيب وما أشبهه؛ والدأيات: أراد اجلُوالق فقال، بالَه، بالفارسية؛ واللَّطَمية
  .دواب أكثرمن كل شيء، وهو من ال

  .البلْس، واحدها بالس: باِلغاء، أي بايها؛ ويسمون املُسوح: أهل املدينة يسمون األكارع: وقال

  : قال املثقِّب. البوابون: والدرابنة. السرق، أرادوا سره فأُعِرب: ويسمي أهل العراق ضرباً من احلرير

 ابنة المطيِنالدر كدكّان  فَأبقَى باطلي والِجد منها
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  .الديدبان، يريدون الديذَبان، أي الربيئة: أراد املَّربان، وقالوا

ِقرِمز، إمنا هو دود أمحر : وقالوا. لون أمحر، وكذلك األرجوان، وهو فارسي معرب: البهرمان: وقالوا
  .يصبغ به

  : قال األعشى. الدشت، وهي الصحراء: وقالوا

تْ ِحمِلمواألقد ع ر وفارسي  ال عرابهم نَزشِت أيبالد 

  : قال األعشى. البستان، وهو معرب: وقالوا

 تحنو لدردٍق أطفاِل تان  يهب الِجلَّةَ الجراجر كالبس

: كالبستان، أي كأا النخل، حتنو: مجع جمرجور، وهي اإلبلُ الكثريةُ الصالب الشداد؛ وقوله: اجلَراجر

  .الصغار من كل شيء: طف على صغارها؛ والدردقتع

  ومما أخذوه من الرومية 

  : قال الشاعر. قُومس، وهو األمري

  إذ قيل كان من آل دوفَن قُومس  بِنئِطٍل وعلمتُ أنّي قد مِنيتُ

  .قبيلة: دوفَن

  .والسجنجل رومي معرب، وهي املرآة

  .رومية ِقرِميدىاآلجر، يسمى بال: والقَراميد

  .ضرب من اخلمر فيه أفاويه؛ رومي معرب: واإلسِفنط

    

  .واخلَندريس أيضاً رومي معرب

  .امليزان؛ رومي معرب: والقُسطاس

  : قال امرؤ القيس. اجلماعة، وهو بالفارسية كاروان: والقَيروان

  كأن أسرابها الرعاُل  ذاِت قَيرواٍن وغارٍة

الوبر الذي قد أتى عليه : اخلُزراِنق: وقال قوم. ضرب من الثياب، زعموا، فارسي معرب: زراِنقواخلُ
  .احلَول

  .والسراويل فارسي معرب

w  ومما ُأخذ من النبطية 
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  : قول األعشى

 إياٍد بأجياِدها رجاَل  وبيداء تَحِسب أرامها

  .وهو اجلُوِدياء، وهو اِملدرعة

  . اِملدرعة الضيقة، وهي بالفارسية مشته:واملُستقَة

  : قال. القَواس، وهو كَمانكَر: والقَمنجر

رنْجها القَمعاج مثَل الِقِسي  

  .الِعراق: كانت العراق تسمى إيران شهر فعربوها فقالوا: قال األصمعي

ِسِدلّى، أي ثالث ِقباب : والسدير. رنقخو: واخلَورنق كان يسمى خرانكَه، موضع الشرب، فقالوا: قال
  .بعضها يف بعض

  .الِقباء احملشو، وامسه بالفارسية يلْمه: واليلْمق

  : قال الشاعر. البرازيق: الفارس بالفارسية، واجلماعة من الفرسان: والبرزيق

 برازيقٌ تصبح أو تُِغير  وخيٌل ...................

  نبطية أيضاً ومما أخذ من ال

  .ِمرِعزى وِمرِعزاء: اِملرِعزى أصله بالنبطية ِمِريزى فقالت العرب

  .الغبار، وأصله بالنبطية ِزيقا: الصيق: وقالوا

  .قُربز، وهو بالنبطية والفارسية كُربز: ويقولون

  ومما أخذ من السريانية 

  .ضع السر، وربما سمي دم القلب تاموراًالتامور، وربما جعلوه ِصبغاً أمحر، وربما جعلوه مو

بالفارسية وقد : وقال مرة أخرى. والطَّيجن، وهو الطاِبق بالفارسية واِملقلى بالعربية، تكلّمت به العرب
  .تكلَّمت به العرب

  : قال الشاعر يعين طريقاً. السطر من النخل وغريه، والفرس تسميه رسته، أي سطر: والرزدق

  إذا ضم جنبيه المخارم رزدقُ  وهم ركوب كأنه هاتضمن

  .أي تضمن هذه اإلبلَ اليت ساروا عليها هذا الوهم، وهو طريق قدمي

  .واخلَندق معرب، أصله كَنده، أي حمفور
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  .واجلَوسق فارسي معرب، وهو كُوشك، أي صغري

  .واجلَردق من اخلبز ِكرده

مى بالنبطية بامرأة كانت تسكنها يقال هلا هوب، مخّارة، فماتت فجاء قوم من النبط واألبلّة كانت تس
  .اُألبلّة: هوب لَت فعربتها العرب فقالوا: هوب لَيكا، أي ليس، فغلطت الفرس فقالوا: فطلبوها فقيل هلم

  : قال أوس بن حجر. الفَلس: والنمي بالرومية

ب وباعرمن   لهاوقارفتْ وهي لم تَج ِسفسير يالفَصافص بالنُّم 

هلا: قارفت ب، وباعرجأن ت طب، : قاربتالر ِفص، وهو القَتاشترى هلا، والفَصافص واحدها ِفص
يمفسري: والنا؛ والس لك بين املنذر يتعاملونخذ أيام متج أو اخلادم أو : فلوس رصاص كانت تالفَي
  .الرسول

  .لتور فارسيانوالطَّست وا

واهلاون فارسي، والعرب تسميه اهلاوون إذا اضطروا إىل ذلك، وهو اِملهراس والنحاز يكون من خشب 
  .ويكون من حجارة

  .والقُمقم بالرومية

  : قال األ عشى. اخليوط املعقّدة، وهو بالنبطية كُدادى: واجلُداد

  ادهاج والليُل غامر جد  ِمظلَّتَه بالسرا أضاء

  : قال الراجز. والباري فارسي معرب، وهو البوِرياء بالفارسية

  كالخُص إذ جلَّله الباري  إذا ما اجتافَه جوفي فهو

  .والعسكَر فارسي معرب، وإمنا هو لَشكَر، وهو اتفاق يف اللغتني

  .فَروانه: وفُراِنق الربيد

  .رهاحلَمل، وهو بالفارسية فَ: والبرق

  .املُوق، وهو بالفارسية موزه، وهو اخلُف: واملُوزج

هورتق إسربتحريٍر صفاق حنو الديباج: واإلس ثياب.  

  .وبرنكان، وهو الكساء بالفارسية، برانكاه

  ومما أخذته العرب عن العجم من األسماء 
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  .قابوس، وهو بالفارسية كاووس

  .موِبسطام، وهو بالفارسية أُوستا

  .ودختنوس، يريد دخت نوش

  ومما أخذوه من الرومية أيضاً 

  .ماِرية وروماِنس

  ومما أخذوه من السريانية أيضاً 

  .وعاِدياء، يمد ويقصر. شرحِبيل وشراِحيل

    : قال األعشى. وِحيا، مقصور

تُه جارا لمن نالته ِذماِر  ابن ِحيِمن جاِر ابِن عم َأوفَى وأكرم  

  .السموأل بن عاِدياء بن ِحيا من األزد، وأوالده بتيماَء إىل اليوم: قال أبو بكر. وسموأل وهو شمويل

  .والتنور فارسي معرب، ال تعرف له العرب امساً غري هذا

  .الكُنار: وعبد القيس تسمي النِبق. واللَّوز واجلَوز، وهو الباذام والكوز

  .لشوذَر، وهو جاذَرا: واِمللْحفة

  ومما أعربوه 

  : قال الراجز. الترياق والدرياق روميان معربان

مر الِقلْحقد كنتُ قبل الِكب  

ميل الزضض العوقبل نَح  

مالس ياقي ِشفاءِريقي ودر  

ب، سرياينّ أو روميراِقن وهو معرون اخلوخ الدوعرب الشام يسم .روساً، أحسبه ويسممل عون احلَم
  .رومياً

  : قال الراجز. طعام يعمل شبيه باحلَساء أو اخلَزير: واخلُرديق

  قالت سليمى اشْتَر لنا دقيقا

  وهاِت براً نَتَِّخذْ خُرِديقا
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  باب ما أجروه على الغلط فجاءوا به في أشعارهم 

  : قال النابغة

عيوٍت نَثْلٍَة تُبمذائِل  ٍةوكُلُّ ص اءليٍم كل قَضس جونَس  

نثَلَها عليه، إذا : ذات ذيل؛ ونثْلة من قوهلم: اخلِشنة اليت مل تمرن بعد؛ وذائل: القَضاء. أراد سليمان
  : وقال اآلخر. لبسها

  ِمن نَسج داود أبي سالّم

  : وقال احلطيئة. أي أيب سليمان

  الء محكَمٍة من صنْع سالّمجد  الرماح وفيه كلُّ سابغٍة فيه

العسل الرقيق الصايف، مث جعلوا : واملاذي. الفتل: جدلت حلَقُها، أي فُتلت، واجلَدل. يريد سليمان
  .الدروع ماذية لصفائها

  : ومما حرفوا فيه االسم عن جهته أيضاً قول دريد بن الصمة

 قارٍب أنّا غضاب لمعبِد يبن  إن تُنِْسنا األيام والعصر تَعلموا

  : أراد عبد اهللا، ويدلّك على ذلك قوله يف هذه القصيدة

 أعبد اهللا ذَِلكُم الردي فقلتُ  تنادوا فقالوا َأردِت الخيُل فارساً

  : وقال اآلخر

  وقد عِلقَتْ بثعلبةَ العلوقُ  وسائلٍة بثعلبةَ بِن سيٍر

ار، العة: لوقأراد ثعلبة بن سية ذي قار: قال أبو بكر. املنيوهو صاحب قُب ،ليثعلبة ِعج.  

  : وقال اآلخر

  والشيخُ عثمان أبو عفّاِن

  .يريد عثمان بن عفّان رضي اللّه تعاىل عنه

  : وقال اآلخر

  طَبيب بما أعيا النِّطاسي ِحذْيما  لكم فيها إلي فإنني فهل

  .يريد ابن ِحذْيم

  : وقال اآلخر

w  هوى بين أطراف األسنّة هوبر  فر الحارثيون بعدما عشيةَ
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  .يريد يزيد بن هوبر

  : وقال اآلخر

الخَِرب نمن كاظمةَ الِحص نحبص  

طَِّلببن عبد الم اسعب ِملْنحي  

  .يريد عبد اهللا بن عباس رضي اللّه عنهما

  : وقال زهري

أشْ فتُنْتَج كلُّهملكم ِغلمان فتَفِْطِم  أم ِضعكأحمِر عاٍد ثم تُر  

  .وإمنا أراد كأمحر مثود

  : وقال اآلخر

  وشُعبتا ميٍس براها إسكافْ

  .فجعل النجار إسكافَاً

  : وقال اآلخر

لَبمن ماء الي ٍر اخِْلصووِمح  

  .فظن أن اليلَب حديد، وإمنا اليلَب سيور تنسج فتلبس يف احلرب

  : الراجزوقال 

  كأنه ِسبط من األسباِط

  .فظن أن السبط رجل، وإمنا السبط واحد األسباط من بين يعقوب عليه السالم

  : النقش، مث مساه الراجز السحاب الختالف ألوانه فقال: والزبِرج

  سفْر الشماِل الزبِرج المزبرجا

  : وقال ابن أمحر يصف جارية ِغرة

  وِدراس أعوص دارٍس متخدِد   ما نَسج اليرنْدج قبلَهاتَدِر لم

إن هذه املرأة لِغرا وقلّة جتارا ظنت : وقال بعض أهل العلم. ظن أن اليرندج ينسج، وإمنا هو جلد يصبغ
الذي : األعوصِدراس، يريد مدارسة؛ و: قوله يف البيت: قال أبو بكر. أن اليرندج منسوج، وإمنا هو جلد

  .هو دارس متخدد، أي خلَق ليس هو على نظام: وقال. قد أُعِوص من الكالم، أي عدل به عن جهته

أرض يزعمون أا من بالد اجلن، فلما مل : العبقري، وعبقَر: ومسوا هذا الفَرش الذي يسمى السوِسنجرد
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  .نيعرفوا كيف صفة تلك الثياب نسبوها إىل اجل

    : وقال اآلخر

  لو سِمع الفيُل بأرض ساِبجا

  لدقَّ عنْقَ الفيل والدوارجا

  .قوم من اهلند يستأجرون ليقاتلوا يف السفن كاملُبذِْرقة، فظن هذا أن كل أهل اهلند سياِبج: السياِبجة

  : وقال اآلخر

 اً مكمومابأيلَةَ ناعم دوماً  لما تخايلِت الحموُل حِسبتُها

  .شجر املُقْل؛ واملكموم ال يكون إالّ النخل، فظن أن الدوم خنل: الدوم

  : وقال آخر يصف درة

 الفُراتُ فوقها ويموج يدوم  فجاء بها ما شئتَ من لَطَميٍة

أي يثبت، من يدوم الفرات، أي يدوم املاء، : قوله. فجعل الدرة يف املاء العذب، وإمنا تكون يف املاء اِمللح
  .املاء الدائم: قوهلم

  : وقال زهري يصف الضفادع

  على الجذوع يخَفْن الهم والغَرقا  يخْرجن من شَرباٍت ماؤها طَِحٌل

: حفَر تحفر حول النخل يصب فيها املاء لتشرب، والطَِّحل: الشربات: قوله. والضفادع ال يخفَن الغرق

  .الذي فيه الطّحلُب

  : قال آخرو

  نَفُض ُأم الهام والتَّرائكا

  .بيض النعام، فظن أن البيض كلَّه ترائك: الترائك

  : وقال اآلخر

  بِرية لم تأكل المرقَّقا

  ولم تَذُقْ من البقول فُستُقا

  .فظن أن الفستق بقل

  ومما تكلّموا به فأعرب 
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  .سوذق وسوذَنيق وسوذاِنق، وهو الشاهني

: قال بكر. الزنديق فارسي معرب، كأن أصله زنده كَر، أي يقول بدوام بقاء الدهر: ل أبو حامتوقا

هدِزن :العمل بالفارسية: احلياة، والكَر.  

  باب ما وصفوا به الخيل في السرعة 

  : قال امرؤ القيس بن حجر

  ِن َأضرم فيها الغَِوي السعر  كسحوق اللِّيا وسالفةٌ

أضرم فيها الغِوي السعر، أراد حفيف عنق : الطويلة، وقوله: اللِّيان مجيع ِلينة، وهي النخلة، والسحوق
  : وقال طُفيل. الفرس يف جريها كحفيف نار يف خنلة

ِب  على أعرافه وِلجامه كأنفٍَج متلهرٍم من عرنا ضس  

سنا ضرم، أي :  احلطب الدقيق، وهو سريع االلتهاب؛ وقوله:والضرم. أراد حفيف جريه فشبهه باحلريق
  : ومثله قول امرىء القيس. ضوء نار

 السعف الموقَِد كمعمعة  جنوحاً مروحاً وإحضارها

  : وقال العجاج. اليت متيل من نشاطها يف أحد ِشقّيها: اجلَنوح

  كأنّما يستضرمان العرفَجا

فَج شديد االضطرام له حفيفيصف محاراً وأتاناً فشبرفَج، والعره اضطرامهما يف جريهما باضطرام الع .

  : وقال اآلخر

  من كَفِْتها شَداً كإضرام الحرقْ

  .مر كفيت، أي سريع، وكل ما أَوقدت به النار فهو حرق هلا: السرعة، يقال: الكَفْت

  : ومن غري هذه الصفة قول اآلخر

 قَيِد األوابِد هيكَِل بمنجرٍد   وكُناتهاوقد أغتدي والطير في

  : وقال اآلخر

  قَيِد األوابِد في الرهان جواِد  عتٍَد جهيٍز شَده بمقلٍِّص

  : وقال آخر يف هذا النعت. يريد أنه إذا جرى خلف األوابلم يلبثها أن يلحقها فكأا مقيدة

  يقة بالفَضاء األجرِدكصفا الخل  بمقلٍِّص درِك الطريدِة متنُه
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: ألبد فالن يف مكانه، إذا ثبت؛ قوله: الثابت يف مكانه ال يربح؛ يقال: املُلِْبد. بالفضاء املُلِْبد: ويروى

ما لك : درك الطريدة، أي هو إدراك الطريدة، ويقال: مبقلِّص، أي قد تقلّص حلمه على أعضائه، وقوله
  .يف هذا درك، وإمنا هو إدراك

  : قال آخرو

  ِح منها لضبرته في ِعقاِل  الطِِّمرة ذاتَ الطِّما كأن

  : وقال جرير. كأن األتان الطِِّمرة الشدمية العدو إذا ضبر هذا الفرس وراءها معقولةٌ حىت يدركها: يقول

 ضِرِم الرقاِق مناِقِل األجراِل  من كُّل مشتِرٍف وإن بعد المدى

إذا عدا يف الرقاق اضطرم، وإذا صار يف : يقول. أرض مستوية ليست بغليظة:  املُشِرف، والرقاق:املشتِرف
  .الِغلَظ من األرض: األجرال نقل قوائمه نقالً لتوقّيه احلجارةَ، واألجرال

  : وقال اآلخر

واِثمم بقاِق ِمنْهعافي الر  

 الدهاس ِمضبر متائم وفي

    

ِشدة وقع اخلُف : كأنه ينتهب اجلَري، والوثْم: ِمنهب: يف الرقاق، أي يعدو عدواً سهالً، وقولهعا: قوله
بعضه : األرض السهلة؛ واملُتائم جييء جبري بعد جري من التؤام؛ وتوائم: واحلافر على األرض، والدهاس

  .يف إثر بعض

  : وقال لبيد

 كَره غير وكَْل دلياًأج  ملِْجم سوذاِنقاً وكأنّي

  صائب الِجذْمة في غيِر فَشَْل  يغِْرقُ الثعلب في ِشرته

. إذا طعنت الطريدةَ أغرق فيها ثعلب الرمح من ِشدة جريه: نشاطه؛ يقول: الشاهني؛ وِشرته: السوذاِنق

: وقال آخرون. عىن صائب عند اِجلذْمةإذا ضرب باِجلذْمة عدا عدواً صائباً، وامل: السوط، يقول: واِجلذْمة

  .أجذم يف سريه: السرعة، من قوهلم: اِجلذْمة

  : وقال املرار

  وإذا يركَض يعفور أِشر  الثعلب أدنى جرِيِه صفةُ

ونَشاصي هلم  إذا تُفِْزع إالّ ما قُِسر ملْجي كَدي 
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:  نسبة إىل النشاص، وهو السحاب املرتفع يف اهلواء، ويروى:النشيط، ونشاصي: الظيب، واألِشر: اليعفور

اجلواد وهو الشديد ،ناصيش.  

  : وقال عدي بن زيد يصف فرساً

غاديٍة كأن قَه شؤبوبيسطارا  رالنَّقْع م ا تَقَفَّى رقيبلم  

ين الفرس يف إثر احلمار، أي يف تقَفَّى يع: سحابة شديدةُ وقع املطر؛ وقوله: أول عدوه، والشؤبوب: ريقه
  .قفاه، رقيب النقْع، أي مراقباً لنقْع احلمار أي لغباره، مسطاراً، أي ذاهب الفؤاد من ِحدته

  : ومما وصفوا به اخليل قول أيب دواد

  لَى لونه ورد مصاِمص  بمجوٍف بلَقاً وأع

 تَتابعان أشَق شاِخص ِن  كمشي نعامتي يمشي

ه، شبزجه مث خيفضه ويرفع عقاد، بنعامتني إحدامها خلف األخرى ألنه يرفع رأسه الفرس، وهو ي
  .اخلالص اللون من كل شيء: واملُصاِمص

  : ومما أجادوا به النعت قول املرار

 اللون ما لم يزبئر وكُميتُ  فهو ورد اللون في ازبئراره

  : وهذا كما قال اآلخر يصف وِعالً.  دجا شعره استبانت كُمتتهإذا انتفش رأيته ورداً، وإذا: يقول

  ِبشَفّاِن يوٍم مقِْلِع الوبل يصرد  تحوَل لوناً بعد لوٍن كأنّه

  : ومن الوصف اجليد قول الشاعر

هنُبتِْنِه إذ نَجم غَر كأن  

هبمن بعد يوٍم كامٍل نُؤو  

  تَكْلبهسير صناٍع في خَريٍز 

السري من غُدوةَ : طريقته، والتأويب: غَر املنت: وقال مرة أخرى. تكسره، وأراد هاهنا تكسر اجللد: غَره
أن تبقي اخلارزةُ السري يف الِقربة وهي : وطريقة متنه تربق كأا سري يف خرز، والكَلْب: يقول. إىل الليل

 يف اخلَرز فتدخل اخلارزةُ يدها وجتعل معها عقَبة أو شعرة فتدخلها من حتت ختِرز فيقْصر عن أن ترده
  .السري مث ختِرق خرقاً باإلشفَى فتخرج رأس الشعرة منه

  : وقال اآلخر يف حسن الصفة

ِره حتى الحصيِر  سفينةً طُليت بقاٍر كأنوقَطّا زم  
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ناحيتاه، : أراد االمالس والصالبة، ومقَطّا الزور: قال أبو بكر. عصبة مستعِرضة يف اجلَنب: احلصري
  .الصدر: والزور

  : ومما وصفوا به اخليل وهي خترج من الغبار قول الشاعر

رم كالتمر  والخيُل من خَلَل الغُبار خوارجنثر من ِجراب الجي 

  : وقال اآلخر

  ع المقرور أقْعى فاصطلَىكأصاب  من خَلَل الغُبار عوابساً يخرجن

عوابس، أي كأا ِغضاب، وشبهها بأصابع املقرور إذا اصطلَى، أي هي مستوية ال يفوت بعضها بعضاً 
  : وقال اآلخر. وال خيرج بعضها عن بعض

  مستِوياٍت كضلوع الجنِْب

  : روقال اآلخ. مسِنفة: مبسِنفات، أي متقدمات، ويقال للفرس إذا تقدمت: ويروى

  تبدو هواديها من الغُباِر

  كالحبش الصفَ على اإلجاِر

  .السطح الذي ال سترة عليه: اإلجار

  باب ما وصفوا به النساء 

  : قال ذو الرمة

  وِنصفاً نَقاً يرتَج أو يتمرمر  ترى خَلْقَها ِنصفاً قناةً قَويمةً

  .الكثيب من الرمل: النقا

  : وقال عمارة

  رأيتَ كثيباً فوقه غُصن غَض  جاذبتْ أردافُها خُوطَ متِنها إذا

    

  : وقال ذو الرمة يف صفاء اللون

 كأنّها فضةٌ قد مسها ذهب  كحالء في برٍج صفراء في نَعٍج

  : وقال آخر

 غداةَ الدجن والطَّلِّ  كِشبه البيض في الروِض
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  : هذا أحسن ما قيل يف اجلسم: وأنشد، وقال. علة النار وكدمية اِملحرابكبيضة اُألدحي وكش: ويقولون

 في القُمِص الرقاِق كأنّها

 مخَّة ساٍق بين كَفَّي ناقي

  أعجلَها الشاوي عن اإلحراِق

  باب ما زادوا في آخره الميم 

  .زرقُم من الزرق

  .وستهم من ِعظَم االست

  .د وهو الصالبةوناقة ِصلِْدم من الصلْ

  .ِضرز، أي صلْب شديد: وناقة ِضرِزم من قوهلم

  .ورجل فُسحم من الفساحة

  .وجلْهم من جلْهة الوادي

  .وخلْجم من اخلَلْج، وهو االنتزاع

  .وسلْطَم من السالطة، وهو الطُّول

  .كَردت الرجلَ، إذا عدا بني يديك عدو فَزٍع: وكَردم من قوهلم

  .أرض كَلَدة: لْدم من الصالبة، من قوهلموكَ

  .وقَشعم من يبس الشيء وتشنجه

ودلْهم، قالوا، من الدلَه، وهو التحير، فإن كان من ذلك فامليم زائدة، وإن كان من ادهلم الليل فامليم 
  .أصلية

لشبرم ضرب من النبت فليست امليم فأما ا. قصري الشبر، أي قصري القامة: وشبرم، وهو القصري من قوهلم
  .زائدة فيه

  باب من الواحد والجمع

  .فأوهلا فاِعل فيجيء منه فاِعلون واملؤنث فاِعالت، فهذا القياس املطَّرد

  .راكع وركّع، وساجد وسجد: ويجمع فاعل على فُعل

  .راكب وركْبان: ويجمع فاعل على فُعالن

w  .هد وشهداءشا: ويجمع فاعل على فُعالء
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  .راكع وركوع، وساجد وسجود، وقاعد وقعود: ويجمع فاعل على فُعول

  .راكب وركْب، وصاحب وصحب: ويجمع فاعل على فَعل

  .ويجمع فاعل على فَعل، حنو غائب وغَيب، وطالب وطَلَب

  .وفاعل وفُعل، مثل عائذ وعوذ، وفاره وفُره

  .وعاذل وعذّال، وفاجر وفُجاروفاعل وفُعال، مثل كافر وكُفّار، 

  .وفاعل وفَواعل، وهو قليل، مثل فارس وفَوارس، وحاجب وحواجب

  .وفاعل وأفعال، حنو صاحب وأصحاب، وناصر وأنصار، وشاهد وأشهاد

  .وفاعل وفَعلة، مثل كافر وكَفَرة، وفاجر وفَجرة

  .وغُواة، وقاٍض وقضاة، وراٍم ورماةوفاعل وفُعلة مل جيىء إالّ يف املعتلّ، مثل غاٍز وغزاة، وغاٍو 

إمنا هو مجع : وليس ناٍد وأندية مثله، قالوا: قال أبو بكر. وفاعل وأفعلة، مثل واٍد وأودية، ومل جيىء غريه
ِدين.  

  باب فُعلة 

ىبية وزبف، وزفة وغُرل، مثل غُرجمع على فُعت.  

  .لوتجمع على ِفعال، مثل برمة وِبرام، وقُلّة وِقال

  .وتجمع على فُعالت وفُعالت، حنو احلُجرات واحلُجرات، والركبات والركَبات

  .وتجمع فُعلة على فُعل فيما كان بني مجعه وواحده هاء، مثل برة وبر، وعشبة وعشب

  .وتجمع على فعائل، مثل حرة وحرائر

  باب ِفعلة 

  .اقتجمع ِفعلة على ِفعال، مثل ِحقّة وِحق

  .وتجمع على فَعائل، مثل حقائق

  .ِسدرة وِسدر: وتجمع على ِفعل

ِسدرة وِسدر، ِفعلة وِفعل يف القلّة، والكثرة ِسدر، وإن كان اجلمع قبل الواحد قلت : وتجمع على ِفعل
رات ِسدرة وِسدر، وإن كانت الواحدة السابقة قلت يف مجعه ِسدرات، ومنهم من يقول ِسدرات وِسِد

  .فيجمعه على مثال اجلمع القليل

w  باب فَعلة 
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  .تجمع على فَعل، حنو شجرة وشجر، وأَكَمة وأَكَم

وإن كان ثانيه ياًء أو واواً خفّفت، حنو بيضة وبيضات، وجوزة . وتجمع على فَعالت، حنو شجرات
  .وجوزات، ورمبا ثُقّل

  .وتجمع على ِفعال، حنو أَكمة وإكام

جمع على أفعال، حنو أَكمة وآكام، وأَمجة وآجاموت.  

  .وتجمع على فُعل، حنو أكَمة وأُكْم، وبدنة وبدن

  .وتجمع على فُعل، مثل خشبة وخشب

  .وتجمع على فَعالء، وهو قليل، حنو قَصبة وقَصباء، وحلَفة وحلْفاء، وطَرفة وطَرفاء

  .وجتمع على ِفعل، حنو حاجة وِحوج

بة وِرحابوتحقَبة وِرقاب، ورجمع على ِفعال، مثل ر.  

  .وتجمع على فُعل، حنو قارة وقُور، والبة ولُوب

  .وتجمع على ِفعل، مثل تارة وتير

  .وتجمع فَعلة فواعل، مثل حاجة وحوائج، وهو شاذّ قليل

  باب فَعيل وفُعول وِفعال 

    

رغيف وأرِغفة، : لة، فقد جاء بعضه ومل يأِت بعضه، فقالوايجمع ما بني الثالثة إىل العشرة على أفِع
  .وغُراب وأغِربة

  .رسل وثُمر: ويجمع على فُعل، حنو رسول ورسل، ومثار وثُمر، مجع اجلمع؛ وخيفَّف فيقال

  .قضيب وِقضبان وقُضبان، وبعري وِبعران وبعران وأبِعرة: ويجمع على ِفعالن وفُعالن

  .ِفعلة، مثل صيب وِصبيةويجمع على 

  .ويجمع على أفِعالء، وهو يف النعت، مثل ويلّ وأولياء، ودعي وأدعياء

  .ويجمع على فُعالء، حنو ظريف وظُرفاء، وعشري وعشراء

  .اتن وأعقب وِعقبان: وما كان مؤنثاً على أربعة أحرف ججع على أفْعل، حنو أتان وعقاب

  . وِظرافوفَعيل وِفعال، حنو ظريف

وكل اسم مؤنث مسيت به مذكّراً، مثل عروة وعقْبة وطَلْحة، قلت فيه، طَلَحات، وجاز أن تسكّن 
w  .طَلْحات، كأنه مجع طَلْح، وجيوز أطْلُح وطلوح، ترده إىل طَلْح؛ وعقْبة وأعقاب وأعقُب: فتقول
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  باب فَعلة 

  .حسراتتجمع على فَعالت، مثل تمرة وتمرات، وحسرة و

كان أصله ِعواداً فقلبوا : قال أبو بكر. جفْنة وِجفان، وعودة وِعياد للهِرمة من النوق: وتجمع على ِفعال
  .ويقولون للذكر عود وِعودة، وإمنا قلَّ ألنه مجع للذكر: وقال أيضاً. الواو ياًء للكسرة

فقلت زات، واملعتل: وإذا كان من ذوات الثالثة خفّفتوج مثل السامل، وكذلك إذا كان نعتاً خفّفت 
  .مثل عبلة وعبالت؛ وقد قيل ضخمة وضخمات وقيل ِضخام مثل ِجفان

  .بدرة وبدور، وصخرة وصخور: بدرة وِبدرة وعلى فُعول: وتجمع على ِفعل

عة وِضيع فإن ما فيه الواو فأما ِجربة وِجرب ودولة ودول وضي. قَرية وقُرى: وفَعلة وفُعل جاءت نادرة
  .كأنه مضموم األول، وما فيه الياء كأنه مكسور األول

  .وقد مجع فَعلة على فعائل، مثل ضرة وضرائر، كأا مجع ضريرة

  .وتجمع فَعلة على ِفعال يف ذوات الياء والواو، وهو قليل، مثل عيبة وِعياب، وروضة وِرياض

  باب فَِعلة 

  .نِبقة ونِبقات: التتجمع على فَِع

  .خِلفة وخِلف، وهي الناقة الالقح: وتجمع على فَِعل

مِعدة وِمعد، كأنه بين على ختفيف واحده، ونِقمة ويقَم، وسِفلة وِسفَل، وقد : وقد تجمع على ِفعل
  .جمعت لَِبنة ولَِبن على فَِعل

  باب فُعلة 

  .ل رطَبات، فإذا أردت الكثري قلت الرطَب والعشرمثل عشرة ورطَبة القليلُ على التاء، مث

  باب ِفعلة 

  .عنبة وِعنبات، وإذا أردت مجع اجلمع قلت أعناب: إذا أردت القليل مجعت بالتاء

  .ِحدأة وِحدأ: وجتمع على ِفعل

  باب المنقوص 
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 ِسنون وِسنني وثُبون وثُبني والبرة :ما كان من املنقوص المه هاء مثل سنة وقُلَة وثُبة جمع بالواو والنون
وتجمع على ثُبات ولُغات فتعرب التاء بوجوه االعراب، واالختيار أن تعرب . والبرين والِبرين ولُغة ولُغني
  : قال أبو ذُؤيب. مسعت لُغاِتهم: وقد حكي. كما تعرب التاء يف املؤنث

  واكتئابهاثُباٍت عليها ذُلُّها   جالها باإليام تفرقت فلّما

: ويِقرون النون والياء ويعربون النون فيقولون. الدخان: تفرقت النحلُ ثباٍت ملا دخنوا عليها؛ واإليام: أراد

  .ِسنينك

  باب 

وما كان على أربعة أحرف حنو ِمفْتح وِمفتاح فكل ما رأيته حيتمل زيادة ألف وياء مث مجعته زدت فيه ياًء، 
وقد جييء ما ال جيوز فيه حنو معمر وجعفَر، فاالختيار أالّ تزيد فيه ياًء، حنو . فاتيحمفاتح وم: حنو قولك

جعافري ومعامري، ألن : قولك جعافر ومعامر، وجيوز أن تزيد فيه ياًء على االضطرار ويف الشعر فتقول
  .مفْعل وِمفْعل قريب من السواء

وإن قلت أكْرع . حنو أمحر وأحامر، وال جيوز فيه الزيادةوما كان على أربعة أحرف مجعته على أفاعل، 
  .وأكارع فهو مجع اجلمع، وكذلك لو قلت أجبال وأجابل وأجابيل

  .وإذا رأيت اجلمع علي أفاعيل قضيت عليه أن واحدة إفْعيلة وإفْعيل وأُفْعولة وأُفْعول وأُفْعل وأُفْعال

أضاٍح :  ليس مبنسوب جاز فيه التشديد والتخفيف، حنو قولكوإذا مجعت مثال أُضِحية وأُقْضية فرأيته
بخاٍت : وإذا رأيته منسوباً مثل ِزرِبية وزرايب شددت، وقد يغلط فيه فيقال. وأضاحي، وأماٍن وأماينّ

  : وأنشد. وزراٍب وبخايت

فْرأعناقَها الس خاتي ِقطاٍر مدب  

    

  . ِسفار، وهي احلديدة حنو احلَكَمة على الفرسالسفْر، مجع: ويروى: قال أبو بكر

وكذلك ما فَعلَ ِفعلَ . وما كان من الناس جمع بالواو والنون من الذُّكْران، ومن اإلناث باأللف والتاء
هم يل ساجِدين: "اآلدميني، مثل قوله جلّ وعزرأيت."  

كِْرين، فإذا أُريد بذلك املبالغة يف املدح والذم نقل لقيت منه الِبرِحني واَألمرين واألقْوِرين والِفت: وقوهلم
املؤنث إىل املذكر مثل داٍه، وإمنا أصله داهية ودواٍه وداهيات فُنقل إىل املذكر للمبالغة، وكذلك املؤنث 

  : وقوله. ينقل إىل املذكر حنو وهابة وعالّمة
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ينرُل اإلحنْدإالّ ج سال ِخم  

ع كاهول مل ينطق بقليله ألنا مل نِجد مجعاً إالّ له قلّة وكثرة، حىت يصري إىل املسلمني مجع حرة، فهذا مج
ومن ذلك ِعشرون جعل . وكذلك أطعمنا مرقَةَ مرِقني. وما جمع بالنون فإنه يستوي فيه الكثري والقليل

  : وكذلك. مجعاً ال يقع على شيء بعينه

  قد رِوت إالّ الدهيِدِهينا

  قُلَيصاٍت وُأبيِكِرينا

صغار اإلبل وحشوها، فكأنه : الدهداه: وقال مرة أخرى. تصغري دهداه، وهي اإلبل الصغار: الدهيِدِهني
  : وقوله. صغر الدهداه؛ أراد مجعاً غري معلوم

 وبين يديها التِّبن منثور تمشي  تُلْقَى اإلوزون في أكناِف دارِتها

وكذلك الِبرِحني . مرأة نزلت يف قرية واإلوز حوهلا والتنب، أي أا من احلاضر وتركت الباديةيصف ا
  : وقوله. والِبرحون، وهي الداهية فتجعله كاملتعجب منه

 اإلعصار بعد الوابِلينا بها  وأصبحِت المذاهب قد أذاعت

واحد األعاصري، : ، إذا فرقته؛ واإلعصارأذعت الشيَء: فرقت، من قولك: الطرق، وأذاعت: املذاهب
وإن شئت جعلت الوابِلني . وهي الريح اليت تثور من األرض فتستطيل يف السماء من األرض كالِعماد

الرجال املمدوحني تصفهم به لسعة عطائهم؛ وإن شئت جعلته وبالً بعد وبل فكان مجعاً مل يقصد به 
  : وقوله. قصد كثرة وال ِقلّة

  من األرضين تَعلَمه نزار  يةَ بلدٍة إالّ أتيناوأ

وأما التثقيل فإنه وجد األرض مؤنثة، وكان ينبغي . فإنه أراد مجعاً غري معلوم، وأمسه طرفاً من التعجب
  : وأما قوله له. للمؤنث أن يجمع بالتاء ويثقَّل مثل تمرات فثُقّل يف النون كما ثُقّل يف التاء

  لها الويالتُ يمددن الثُِّدينا  نساء مسلَّباٍتال فأصبحِت

فإنه كالغلط، شبه الثُّدي بالقُِني، وهذا نوع جمع بالنون على غري ما فسرنا، وقد نقصت منه المه مثل 
ِعزة وثُبة، فكرهوا ِعزات وثُبات وِسنات فتكون األلف كأا الم الفعل، وهي ألف اجلمع، فجمع على 

واعلم أن النون ال تكون لغري اإلنس، فهي إذا كانت مجعاً للمؤنث من غري الناس أبعد فجرأهم . نالنو
بفُعول وبالنون، ويشهد على أم : على النون الِعلم باملذهب، وكأم طلبوا مذهب فُعول فقيل بالوجهني

  .أرادوا فُعوالً أم كسروا أول الفعل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1632   

  باب فَعل 

جمع على ِفعال، مثل رع وِضباعيبل وِرجال وضج.  

  .ويجمع على أفْعل، مثل ضبع وأضبع

  .ويجمع على فُعل، مثل ضبع وضبع

  باب فَِعل 

  .يجمع على أفعال، مثل فَِخذ وأفخاذ

  .وجيمع على فُعول، مثل كَِرش وكُروش

  باب ِفعل 

  .يجمع على أفعال، مثل ِعنب وأعناب، وِقمع وأقماع

  .فْعل، مثل ِضلَع وأضلُعويجمع على أ

  .وجيمع على فُعول، مثل ِضلَع وضلوع

  : قال اهلذيل. إىلً وآالء، ممدود، وإىنً وآناء، وِمعى وأمعاء، وإني وآناء: وقالوا

  بكّل إنٍْي قضاه الليُل ينتعُل

  باب فُعل 

  .يجمع على أفعال، مثل دبر وأدبار

ب وِطنلة، مثل طُنجيمع على ِفعبةو.  

  باب فُعل 

زلَم : وجيمع على أفعال. ويجمع على ِفعال، مثل ربع وِرباع. يجمع على ِفعالن، مثل جرذ وِجرذان
  .وأزالم

  .سوى وطُوى: وفُعل يف ذوات الواو والياء حرفان

  .ذُبح وذُبحة، وهو نبت: ويجمع على فُعلة

  باب فَعل 
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ِبحار : حبر وأبحر، وإذا كثُرت قلت:  كثر كان الفُعول والِفعال، حنو قولكيجمع يف قليله على أفْعل، فإذا
  .وبحور

  .عبد وعبيد: يجمع على فَعيل

  .ويجمع على فُعالء، مثل سمح وسمحاء

  .ويجمع على ِفعالن، مثل شيخ وِشيخان

  .ويجمع على ِفعالة، مثل عظم وِعظامة

    

  .وِنقَعة، وحرف وِحرفةويجمع على ِفعلة، مثل نقْع 

  .امرأة نسء ونساء نسء، وحشر وحشر، وفَرس ورد وأفراس ورد: ويجمع على فُعل

  .سهم وسهمان، وبطن وبطْنان، وسمن وسمنان: وجيمع على فُعالن

  .حبر وأحبار وزند وأزناد: ويجمع على أفعال

  باب فَعل 

  .بال، وفَرس وأفراسجبل وأج: يجمع على أفعال

  .رسن وأرسن: ويجمع على أفْعل

  .ذَكَر وذُكور: وجيمع على فُعول

  .جمل وِجمال: ويجمع على ِفعال

  .جمل وِجمالة: ويجمع على ِفعالة

  .ذَكَر وذُكورة: ويجمع على فُعولة

  .ورل وِورالن وبذَج وِبذْجان: ويجمع على ِفعالن

  .حمل وحمالن: ويجمع على فُعالن

ويجمع على أفِعلة، وهو شاذّ يف املعتل، أجازه النحويون ومل تتكلّم به العرب، مثل رحى وأرحية وقَفاً 
ندى يف وزن فَعل، : مل مجعت ندى أندية؟ فقال: سألت األخفش: قال أبو عثمان. وأقفية وندى وأندية

االً فصار يف وزن ِرداء، فجمعت ِرداء أردية، وهذا غري وجمل يف وزن فَعل أيضاً، فجمعت مجالً ِجم
  .مسموع من العرب

  .أَسد وأُسد وولَد وولْد: ويجمع فَعل على فُعل

w  .جار وِجرية، وقاع وِقيعة: ويجمع فَعل على ِفعلة يف املعتلّ
w
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  باب ِفعل 

  .ِشبر وأشبار: يجمع على أفعال

  .ِستر وستور: ويجمع على فُعول

  .ِضرس وأضرس: يجمع على أفْعلو

  .ذئب وذئاب: ويجمع على ِفعال

  .ِقطْع وقُطعان، وهو السهم الصغري النصل: ويجمع على فُعالن

  .ِحسل وِحسلة، وِقرد وِقردة: ويجمع على ِفعلة

  باب فُعل 

  .قُفْل وأقفال: يجمع على أفعال

ج وبررود، وبد وبرجمع على فُعول، حنو بروجوي.  

  .كُوز وِكيزان: ويجمع على ِفعالن

  .ترس وِترسة، ودب وِدبية: ويجمع على ِفعلة

  .حب وِحباب: ويجمع على ِفعال

  .برد وأبرد: ويجمع على أفْعل

  .مهر وِمهارة: ويجمع على ِفعالة

  باب فعيل وِفعال وفَعول وفَعال 

شريف وأشراف، وفصيل وِفصال من اإلبل، ونصيب وأنصباء، : الءيجمع على أفِعلة وِفعالن وفُعالن وأفِع
  .واملَدة بدل من اهلاء

  .ويجمع على ِفعلة، مثل ِصبية

  .رسول ورسل: ويجمع فَعول على فُعل

  .ويجمع فَعيل على فعل، حنو سرير وسرر

بئار : وقالوا. اعف ألن فيه رائنيومل يأت يف املضاعف فُعالء، أي مل يأت سرير وسرراء وِسرر من املض
وال يجمع فعيل على فُعل بالتثقيل إذا كان رباعياً، حنو فرس . جرر، مجع جرور، وإبل ذلُل، مجع ذَلول

  .ثَِني من خيل ثُني، بضم الثاء وختفيف النون

w  .أَِبي وأُبي، وهو قليل: ويجمع فَعيل على فُعول
w
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  . وأعداء، وفُلُو وأفالءعدو: ويجمع فَعول على أفعال

ويجمع على ِفعال، وهو . ويجمع فَعيل على فُعالء، وهو كثري، مثل ضعيف وضعفاء، وسفيه وسفَهاء
  .قليل

العنوق : "ومن أمثاهلم. عناق وعنوق: عناق وأعنق، وعقاب وأعقُب، وقد قالوا: وجيمع فَعال على أفْعل
  ".بعد النوق

أدمي وأَدم، وأفيق وأَفَق، وهو األدمي أيضاً، وإهاب : عال على فَعل إال أربعة أحرفومل جيئ فَعيل وِف
  .وأَِهب، وعمود وِعماد وعمد، وقد قالوا عمد يف هذا وحده

  .وقد جمع فَعول على ِفعال، مثل قَلوص وِقالص

  .أسري وأسرى وأُسارى، وقدمي وقدامى: وقد جمع فعيل على فَعلى وفُعاىل

  .ئ فَعيل وفُعالء من بنات الياء إال تِقي وتقواء؛ ذكر ذلك أبو زيدومل جي

ومجعوا فَعالً أيضاً على ِفعالة، مثل عظْم . ومجعوا فَعالً على ِفعالة، وهو قليل، حنو حجر وِحجارة
  : وأنشدنا أبو عثمان. وِعظامة

 ألجمال بني نَعامه ويٌل

منك ذَامهومن شفرتَك اله 

 كتَ فحفرتَ قامهابتر إذا

هثَ والِعظامثم طرحت الفَر  

  . وصحبهانقضت أبواب اللغة يف كتاب اجلمهرة واحلمد هللا كما هو أهله وصالته على نبيه املصطفى وآله
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  الفهرس

  

 2 باب الثنائي الصحيح

 2 باب األلف

 2  ب- ب-أ

 2 ت- ت-أ

 2  ث- ث-أ

 3 ج-ج-أ

 3 ح-ح-أ

 4 خ-خ-أ

 4 د-د-أ

 5 ذ-ذ-أ

 5 ر- ر-أ

 5 ز- ز-أ

 6  س-س-أ

 6 ش- ش-أ

 6 ص-ص-أ

 7  ض-ض-أ

 7  ط-ط-أ

 7  ف-ف-أ

 7  ك- ك-أ

 7  ل- ل-أ

 9  م-م-أ

 10  ن-ن-أ

 10 و-و-أ

 10 ه-ه-أ

 10  ي- ي-أ

 10  الباءباب

 10  ت- ت-ب
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 11 ث- ث-ب

 11 ج- ج-ب

 11 جبب

 12 ح- ح-ب

 13 خ- خ-ب

 14 د-د-ب

 14 دبب

 14 ذ-ذ-ب

 15 ذبب

 15 ر- ر-ب

 16 ربب

 16 ز- ز-ب

 17 زبب

 17 س- س-ب

 18 سبب

 19 ش- ش-ب

 19 شبب

 20  ص-ص-ب

 20 صبب

 20 ض-ض-ب

 20 ضبب

 21 ط-ط-ب

 22 طبب

 22 ظ-ظ-ب

 22 ع-ع-ب

 22 عبب

 22 غ-غ-ب

 22 غبب

 23 ف-ف-ب

 23 ق-ق-ب
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 23 قبب

 24 ك- ك-ب

 24 كبب

 24 ل- ل-ب

 25 لبب

 25 ن-ن-ب

 25 نبب

 25 و-و-ب

 26 ه-ه-ب

 26 هبب

 26 ي- ي-ب

 26 حرف التاء وما بعده

 26 من احلرف يف الثنائي الصحيح

 26 ث- ث-ت

 26 ج- ج-ت

 26 ح- ح-ت

 26 حتت

 27 خ- خ-ت

 27 ختت

 27 د-د-ت

 27 ذ-ذ-ت

 27 ر- ر-ت

. الرت، واجلمع رتوت، وهي اخلنازير الذكور، زعموا، ومل جيىء به أحد غري اخلليل: رتت واستعمل من معكوسه

تسة، يقال: واألربواالسم: الذي يف لسانه ح ،رجل أرتتي األرت، وبه مست28 . الر 

 28 ز- ز-ت

 28 س- س-ت

 28 ش- ش-ت

 28 شتت

 28 ص-ص-ت

 28 ض-ض-ت
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 29 ط-ط-ت

 29 ظ-ظ-ت

 29 ع-ع-ت

 29 عتت

 29 غ-غ-ت

 29 غتت

 29 ف-ف-ت

 29 فتت

 30 ق-ق-ت

 30 قتت

 30 ك- ك-ت

 30 كتت

 30 ل- ل-ت

 31 لتت

 31 م- م-ت

 31 متت

 31 ن-ن-ت

 31 و-و-ت

 32 ه-ه-ت

 32 هتت

 32 ي- ي-ت

 32 حرف الثاء

 32 وما بعدها من سائر احلروف يف الثنائي الصحيح

 32 ج- ج-ث

 32 جثث

 33 ح- ح-ث

 33 حثث

 33 خ- خ-ث

 33 خثث

 33 د-د-ث
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 33 دثث

 34 ذ-ذ-ث

 34 ر- ر-ث

 34 رثث

 34 ز- ز-ث

 34 ش- ش-ث

 34 شثث

 35  ص-ص-ث

 35 ط-ط-ث

 35 طثث

 35 ظ-ظ-ث

 35 ع-ع-ث

 35 عثث

 36 غ-غ-ث

 36 غثث

 36 ف-ف-ث

 36 ق-ق-ث

 36 قثث

 36 ك- ك-ث

 36 كثث

 36 ل- ل-ث

 37 لثث

 37 م- م-ث

 37 مثث

 38 ن-ن-ث

 38 نثث

 38 و-و-ث

 38 ه-ه-ث

 38 هثث

 38 ي- ي-ث
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 39 حرف اجليم

 39 يف الثنائي الصحيح وما بعده

 39 ح-ح-ج

 39 حجج

 40 خ-خ-ج

 40 د- د-ج

 40 دجج

 40 ذ- ذ-ج

 41 ر-ر-ج

 41 رجج

 41 ز-ز-ج

 42 زجج

 42 س-س-ج

 42 سجج

 42 ش-ش-ج

 43 شجج

 43 ص- ص-ج

 43 ض-ض-ج

 43 ضجج

 43 ط- ط-ج

 43 ع- ع-ج

 44 عجج

 44 غ- غ-ج

 44 ف-ف-ج

 44 فجج

 45 ق- ق-ج

 45 ل- ل-ج

 45 جلج

 45 م-م-ج

 46 جمج
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 46 ن-ن-ج

 47 و- و-ج

 47 وجج

 48 ه-ه-ج

 48 هجج

 48 ي-ي-ج

 48 باب حرف احلاء وما بعده

 48 خ-خ-ح

 48 د- د-ح

 49 دحح

 49 ذ- ذ-ح

 49 ر-ر-ح

 51 رحح

 51 ز-ز-ح

 51 زحح

 51 س-س-ح

 52 سحح

 52 ش-ش-ح

 52 شحح

 52 ص- ص-ح

 53 صحح

 53 ض-ض-ح

 53 ضحح

 53 ط- ط-ح

 53 طحح

 54 ظ- ظ-ح

 54 ع- ع-ح

 54 ف-ف-ح

 54 أفحح

 55 ق- ق-ح
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 55 قحح

 55 ك- ك-ح

 56 كحح

 56 ل- ل-ح

 56 حلح

 56 م-م-ح

 57 حمح

 57 ن-ن-ح

 57 و- و-ح

 57 ه-ه-ح

 57 ي-ي-ح

 58 حرف اخلاء

 58 د- د-خ

 58 دخخ

 58 ذ- ذ-خ

 58 ر-ر-خ

 59 رخخ

 59 ز-ز-خ

 59 زخخ

 59 س-س-خ

 59 ش-ش-خ

 60 شخخ

 60 ص- ص-خ

 60 صخخ

 60 ض-ض-خ

 60 ط- ط-خ

 60 طخخ

 60 ظ- ظ-خ

 61 ف-ف-خ

 61 فخخ
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 61 ق- ق-خ

 61 ك- ك-خ

 61 كخخ

 61 ل- ل-خ

 63 خلخ

 63 م-م-خ

 64 خمخ

 64 ن-ن-خ

 64 و- و-خ 

 64 ه-ه -خ

 64 حرف الدال

 64 وما بعده

 65 ذ-ذ- د

 65 ردد

 65 ز- ز- د

 65 س- س- د

 65 سدد

 66 ش- ش- د

 66 شدد

 66  ص-ص- د

 66 صدد

 67 ض- ض- د

 67 ضدد

 67 ط-ط- د

 67 ظ-ظ- د

 67 ع-ع- د

 67 عدد

 67 غ-غ- د

 68 غدد

 68 ف- ف- د
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 68 فدد

 68 ق-ق- د

 69 قدد

 69 ك-ك- د

 69 كدد

 69 ل-ل- د

 70 لدد

 70 م- م- د

 70 مدد

 70 ن- ن- د

 70 ندد

 71 و-و- د

 71 ودد

 71 ه- ه- د

 71 هدد

 71 ي- ي- د

 72 حرف الذال

 72 وما بعده

 72 ر- ر- ذ

 72 رذذ

 72 ز- ز- ذ

 72 ش- ش- ذ

 72 شذذ

 72 ع-ع- ذ

 72 غ-غ- ذ

 72 غذذ

 73 ف- ف- ذ

 73 فذذ

 73 ق-ق- ذ

 73 قذذ
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 73 ك-ك- ذ

 73 كذذ

 74 ل-ل- ذ

 74 لذذ

 74 م- م- ذ

 75 ن- ن- ذ

 75 و-و- ذ

 75 ه- ه- ذ

 75 هذذ

 75 ي- ي- ذ

 75 حرف الراء

 75 ز-ز-ر

 75 زرر

 76 س-س-ر

 76 سرر

 77 ش-ش-ر

 77 شرر

 77 ص- ص-ر

 77 ض-ض-ر

 77 ضرر

 78 ط- ط-ر

 78 طرر

 78 ظ- ظ-ر

 79 ظرر

 79 ع- ع-ر

 79 عرر

 79 غ- غ-ر

 79 غرر

 80 ف-ف-ر

 80 فرر
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 81 ق- ق-ر

 81 قرر

 82 ك- ك-ر

 82 كرر

 82 ل- ل-ر

 82 م-م-ر

 83 ن-ن-ر

 83 و- و-ر

 84 ه-ه-ر

 84 هرر

 84 ي-ي-ر

 84 حرف الزاي

 84 وما بعده

 84  س-س-ز

 84 ط- ط-ز

 84 ظ- ظ-ز

 84 ع- ع-ز

 85 عزز

 85 غ- غ-ز

 85 غزز

 85 ف-ف-ز

 85 فزز

 85 ق- ق-ز

 86 قزز

 86 ك- ك-ز

 86 كزز

 86 ل- ل-ز

 86 لزز

 87 م-ز-ز

 87 مزز
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 87 ن-ن-ز

 87 نزز

 88 و- و-ز

 88 ه-ه-ز

 88 هزز

 88 ي-ي-ز

 88 حرف السني

 88 وما بعده

 89 ش-ش-س

 89 شسس

 89 ص- ص-س

 89 ظ- ظ-س

 89 ع- ع-س

 89 عسس

 89 غ- غ-س

 89 غسس

 90 ف-ف-س

 90 ق- ق-س

 90 قسس

 90 ك- ك-س

 91 كسس

 91 ل- ل-س

 91 سلس

 91 م-م-س

 92 مسس

 92 ن-ن-س

 92 نسس

 92 و- و-س

 92 ه-ه-س

 92 هسس
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 92 ي-ي-س

 93 حرف الشني

 93 وما بعده

 93 ص- ص-ش

 93 ض-ض-ش

 93 ط- ط-ش

 93 طشش

 93 ظ- ظ-ش

 93 ع- ع-ش

 94 عشش

 94 غ- غ-ش

 94 غشش

 94 ف-ف-ش

 94 فشش

 95 ق- ق-ش

 95 قشش

 95 ك- ك-ش

 96 كشش

 96 ل- ل-ش

 96 م-م-ش

 96 مشش

 97 ن-ن-ش

 97 نشش

 97 و- و-ش

 97 ه-ه-ش

 97 هشش

 98 ي-ي-ش

 98 حرف الصاد

 98 وما بعده

 98 ض- ض- ص
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 98 ع-ع- ص

 98 عصص

 98 غ-غ- ص

 98 غصص

 98 ف- ف- ص

 99 فصص

 99 ق-ق- ص

 99 قصص

 99 ك-ك- ص

 99 كصص

 99 ل-ل- ص

 100 لصص

 101 م- م- ص

 101 مصص

 101 ن- ن- ص

 101 نصص

 101 و-و- ص

 102 ه- ه- ص

 102 هصص

 102 ي- ي- ص

 102 حرف الضاد

 102 وما بعده

 102 ط- ط-ض

 102 ع- ع-ض

 102 عضض

 103 غ- غ-ض

 103 غضض

 103 ف-ف-ض

 103 فضض

 103 ق- ق-ض
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 103 قضض

 104 ك- ك-ض

 104 ل-ل-ض

 104 م-م-ض

 105 مضض

 105 ن- ن-ض

 105 نضض

 105 و- و-ض

 105 ه-ه-ض

 105 هضض

 105 ي-ي-ض

 106 حرف الطاء وما بعده من احلروف

 106 ع-ع- ط

 106 عطط

 106 غ-غ- ط

 106 غطط

 106 ف- ف- ط

 107 ق-ق- ط

 107 قطط

 107 ك-ك- ط

 108 ل-ل- ط

 108 لطط

 108 م- م- ط

 108 مطط

 109 ن- ن- ط

 109 نطط

 109 و-و- ط

 109 ه- ه- ط

 109 هطط

 109 ي- ي- ط
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 110 حرف الظاء

 110 وما بعده

 110 ع-ع- ظ

 110 ف- ف- ظ

 110 فظظ

 110 ق-ق- ظ

 110 ك-ك- ظ

 110 كظظ

 110 ل-ل- ظ

 111 لظظ

 111 م- م- ظ

 111 مظظ

 111 ن- ن- ظ

 111 و-و- ظ

 112 حرف العني

 112 غ-غ- ع

 112 ف- ف- ع

 112 فعع

 112 ق-ق- ع

 113 قعع

 113 ك-ك- ع

 113 كعع

 113 ل-ل- ع

 114 لعع

 114 م- م- ع

 114 معع

 114 ن-ن- ع

 115 و-و- ع

 115 ه- ه- ع

 115 هعع
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 115 ي- ي- ع

 115 حرف الغني

 116 وما بعده

 116 ف- ف- غ

 116 ق-ق- غ

 116 ك-ك- غ

 116 ل-ل- غ

 117 م- م- غ

 117 ن-ن- غ

 117 ي- ي- غ

 117 حرف الفاء

 117 وما بعده

 117 ق- ق-ف

 118 قفف

 118 ك-ك-ف

 118 كفف

 119 ل-ل-ف

 119 لفف

 119 م-م-ف

 119 ن- ن-ف

 120 و- و-ف

 120 ه-ه-ف

 120 هفف

 120 حرف القاف

 120 وما بعده

 120 ك-ك- ق

 120 ل-ل- ق

 120 م- م- ق

 121 مقق

 121 ن-ن- ق

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1654   

 121 نقق

 121 و-و- ق

 121 ه- ه- ق

 121 ي- ي- ق

 122 ل- ل-ك

 122 لكك

 122 م- م-ك

 122 مكك

 122 ن-ن-ك

 123 و-و-ك

 123 ه-ه-ك

 123 ي- ي-ك

 123 حرف الالم

 123 وما بعده

 123 م- م-ل

 124 ملل

 124 ن-ن-ل

 124 و-و-ل

 124 ه-ه-ل

 124 هلل

 124 ي- ي-ل

 125 يلل

 125 حرف امليم

 125 وما بعده

 125 ن-ن-م

 125 مهم

 126 ي-ي-م

 126 ميم

 126 حرف النون

 126 وما بعده
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 126 و- و- ن

 126 ونن

 126 ه- ه- ن

 126 هنن

 127 ي-ي- ن

 127 حرف الواو

 127 وما بعده

 127 ه- ه- و

 127 هوو

 127 ي- ي- و

 127 حرف اهلاء

 127 وما بعده

 127 ي-ي-ه

 128 كررأبواب الثنائي امللحق ببناء الرباعي امل

 128 ت-ب- ت-ب

 128 ج- ب- ج-ب

 128 جبجب

 128 ح- ب- ح-ب

 128 حبحب

 129 خ- ب- خ-ب

 129 خبخب

 129 د-ب-د-ب

 129 دبدب

 129 ذ-ب-ذ-ب

 129 ذبذب

 130 ر-ب- ر-ب

 130 ربرب

 130 ز-ب- ز-ب

 130 س- ب- س-ب

 131 ش- ب- ش-ب
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 131 ص- ب-ص-ب

 131 صبصب

 131 ض- ب-ض-ب

 131 ضبضب

 131 ط-ب-ط-ب

 131 طبطب

 132 ظ-ب-ظ-ب

 132 ظبظب

 132 ع-ب-ع-ب

 132 عبعب

 132 غ-ب-غ-ب

 133 غبغب

 133 ف- ب-ف-ب

 133 ق-ب-ق-ب

 133 قبقب

 134 ك-ب- ك-ب

 134 كبكب

 134 ل-ب- ل-ب

 134 لبلب

 134 م- ب- م-ب

 134 ن- ب-ن-ب

 134 نبنب

 134 و- ب-و-ب

 135 ه- ب-ه-ب

 135 هبهب

 135 حرف التاء

 135 وما بعده

 135 ث-ت- ث-ت

 135 ح- ت- ح-ت

 135 خ- ت- خ-ت
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 135 د-ت-د-ت

 135 ر-ت- ر-ت

 136 ز-ت- ز-ت

 136 ع-ت-ع-ت

 136 عتعت

 136 غ-ت-غ-ت

 136 ف- ت-ف-ت

 136 ق-ت-ق-ت

 136 ك-ت- ك-ت

 136 كتكت

 137 ل-ت- ل-ت

 137 م- ت- م-ت

 137 ن- ت-ن-ت

 137 و- ت-و-ت

 137 ه- ت-ه-ت

 137 هتهت

 137 ي- ت- ي-ت

 137 حرف الثاء

 137 وما بعده يف املكرر

 137 ج- ث- ج-ث

 137 جثجث

 138 ح- ث- ح-ث

 138 حثحث

 138 خ- ث- خ-ث

 138 ر-ث- ر-ث

 138 ز-ث- ز-ث

 138 ط-ث-ط-ث

 138 طثطث

 138 ظ-ث-ظ-ث

 138 ع-ث-ع-ث
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 139 عثعث

 139 غ-ث-غ-ث

 139 ف- ث-ف-ث

 139 ق-ث-ق-ث

 139 قثقث

 139 ك-ث- ك-ث

 139 كثكث

 139 ل-ث- ل-ث

 139 لثلث

 140 م- ث- م-ث

 140 ن- ث-ن-ث

 140 نثنث

 140 و- ث-و-ث

 140 ه- ث-ه-ث

 140 هثهث

 140 ي- ث- ي-ث

 140 حرف اجليم

 140 وما بعده

 140 ح-ج-ح-ج

 141 حجحج

 141 خ-ج-خ-ج

 141 خجخج

 141 د- ج- د-ج

 141 دجدج

 141 ذ- ج- ذ-ج

 141 ر-ج-ر-ج

 142 رجرج

 142 ز-ج-ز-ج

 142 س-ج-س-ج

 142 سجسج
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 143 ش-ج-ش-ج

 143 ص- ج- ص-ج

 143 ع- ج- ع-ج

 143 عجعج

 143 غ- ج- غ-ج

 144 ف-ج-ف-ج

 144 فجفج

 144 ق- ج- ق-ج

 144 ل- ج- ل-ج

 144 جللج

 144 م-ج-م-ج

 145 جممج

 145 ن-ج-ن-ج

 145 جننج

 145 و- ج- و-ج

 145 ه-ج-ه-ج

 145 هجهج

 146 ي-ج-ي-ج

 146 حرف احلاء

 146 وما بعده يف املكرر

 146 خ-ح-خ-ح

 146 د- ح- د-ح

 146 دحدح

 146 ذ- ح- ذ-ح

 146 ذحذح

 146  ر-ح-ر-ح

 146 رحرح

 146 ز-ح-ز-ح

 146 زحزح

 147 س-ح-س-ح
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 147 سحسح

 147 ش-ح-ش-ح

 147 شحشح

 147 ص- ح- ص-ح

 147 صحصح

 148 ض-ح-ض-ح

 148 ضحضح

 148 ط- ح- ط-ح

 148 طحطح

 148 ظ- ح- ظ-ح

 148 ف-ح-ف-ح

 148 فحفح

 149 ق- ح- ق-ح

 149 قحقح

 149 ك- ح- ك-ح

 149 كحكح

 149 ل- ح- ل-ح

 149 حللح

 149 م-ح-م-ح

 149 حممح

 150 ن-ح-ن-ح

 150 حننح

 150 و- ح- و-ح

 150 وحوح

 150 ه-ح-ه-ح

 150 ي-ح-ي-ح

 150 حرف اخلاء

 150 وما بعده

 150  د- خ- د-خ

 150 دخدخ
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 151 ذ- خ- ذ-خ

 151 ر-خ-ر-خ

 151 رخرخ

 151 ز-خ-ز-خ

 151 زخزخ

 151 س-خ-س-خ

 151 ش-خ-ش-خ

 151 ص- خ- ص-خ

 152 ض-خ-ض-خ

 152 ط- خ- ط-خ

 152 طخطخ

 152 ظ- خ- ظ-خ

 152 ع- خ- ع-خ

 152 غ- خ- غ-خ

 152 ف-خ-ف-خ

 152 ق- خ- ق-خ

 152 ل- خ- ل-خ

 153 خللخ

 153 م-خ-م-خ

 153 خممخ

 153 ن-خ-ن-خ

 153 خننخ

 153 و- خ- و-خ

 153 وخوخ

 154 ه-خ-ه-خ

 154 ي-خ-ي-خ

 154 حرف الدال وما بعده

 154 ر-د- ر- د

 154 ز-د- ز- د

 154 ص-د-ص- د
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 154 ع- د-ع- د

 155 عدعد

 155 غ- د-غ- د

 155 ف-د- ف- د

 155 فدفد

 155 ق- د-ق- د

 155 ك- د-ك- د

 155 ل- د-ل- د

 156 م-د- م- د

 156 ن-د- ن- د

 156 و-د-و- د

 156 ه-د- ه- د

 156 هدهد

 156 ي-د- ي- د

 156 حرف الذال

 157 وما بعده

 157 ر-ذ- ر- ذ

 157 ز-ذ- ز- ذ

 157 ع- ذ-ع- ذ

 157 غ- ذ-غ- ذ

 157 ف-ذ- ف- ذ

 157 ق- ذ-ق- ذ

 157 ل- ذ-ل- ذ

 157 لذلذ

 158 م-ذ- م- ذ

 158 ن-ذ- ن- ذ

 158 و-ذ-و- ذ

 158 ه-ذ- ه- ذ

 158 هذهذ

 158 ي-ذ- ي- ذ
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 158 حرف الراء

 158 وما بعده

 158 ز-ر-ز-ر

 158 زرزر

 158 س-ر-س-ر

 158 ش-ر-ش-ر

 159 شرشر

 159 ص-ر- ص-ر

 159 صرصر

 159 ض-ر-ض-ر

 159 ط- ر- ط-ر

 159 طرطر

 160 ظ- ر- ظ-ر

 160 ع- ر- ع-ر

 160 عرعر

 160 غ- ر- غ-ر

 161 غرغر

 161 ف-ر-ف-ر

 161 فرفر

 161 ق- ر- ق-ر

 161 قرقر

 162 ك- ر- ك-ر

 162 كركر

 162 ل- ر- ل-ر

 162 م-ر-م-ر

 163 مرمر

 163 ن-ر-ن-ر

 163 و-ر- و-ر

 163 ورور

 163 ه-ر-ه-ر
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 163 هرهر

 163 ي-ر-ي-ر

 163 حرف الزاي

 164 وما بعده

 164 س-ز-س-ز

 164 ع- ز- ع-ز

 164 غ- ز- غ-ز

 164 غزغز

 164 ف-ز-ف-ز

 164 ق- ز- ق-ز

 164 ك- ز- ك-ز

 164 ل- ز- ل-ز

 165 م-ز-م-ز

 165 مزمز

 165 ن-ز-ن-ز

 165 و-ز- و-ز

 165 وزوز

 165 ه-ز-ه-ز

 166 ي-ز-ي-ز

 166 حرف السني

 166 وما بعده

 166 ش-س-ش-س

 166 ع- س- ع-س

 166 عسعس

 166 غ- س- غ-س

 167 ف-س-ف-س

 167 ق- س- ق-س

 167 قسقس

 167 ك- س- ك-س

 167 كسكس
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 167 ل- س- ل-س

 168 لسلس

 168 م-س-م-س

 168 ن-س-ن-س

 168 نسنس

 168 و- س- و-س

 168 وسوس

 169 ه-س-ه-س

 169 هسهس

 169 ي-س-ي-س

 169 حرف الشني

 169 وما بعده يف املكرر

 169 ظ- ش- ظ-ش

 169 ع- ش- ع-ش

 169 غ- ش- غ-ش

 170 ف-ش-ف-ش

 170 فشفش

 170 ق- ش- ق-ش

 170 قشقش

 170 ك- ش- ك-ش

 170 كشكش

 171 ل- ش- ل-ش

 171 م-ش-م-ش

 171 ن-ش-ن-ش

 171 نشنش

 171 و-ش- و-ش

 171 وشوش

 172 ه-ش-ه-ش

 172 ي-ش-ي-ش

 172 حرف الصاد
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 172 وما بعده

 172 ع-ص-ع- ص

 172 عصعص

 172 غ-ص-غ- ص

 172 غصغص

 172 ف-ص- ف- ص

 173 فصفص

 173 ق-ص-ق- ص

 173 قصقص

 173 ك- ص-ك- ص

 173 ل- ص-ل- ص

 173 لصلص

 174 م- ص- م- ص

 174 مصمص

 174 ن-ص- ن- ص

 174 نصنص

 174 و-ص-و- ص

 174 وصوص

 174 ه-ص- ه- ص

 174 ي- ص- ي- ص

 174 حرف الضاد

 174 وما بعده يف املكرر

 175 ع- ض- ع-ض

 175 غ- ض- غ-ض

 175 غضغض

 175 ف-ض-ف-ض

 175 فضفض

 175 ق- ض- ق-ض

 175 قضقض

 175 ك- ض- ك-ض
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 176 م-ض-م-ض

 176 مضمض

 176 ن- ض- ن-ض

 176 نضنض

 176 و- ض- و-ض

 176 ه-ض-ه-ض

 176 هضهض

 176 ي-ض-ي-ض

 176 حرف الطاء

 176 وما بعده يف املكرر

 176 ظ- ط-ظ- ط

 177 ع- ط-ع- ط

 177 عطعط

 177 غ- ط-غ- ط

 177 غطغط

 177 ف-ط- ف- ط

 177 ق- ط-ق- ط

 177 قطقط

 177 ك- ط-ك- ط

 177 ل- ط-ل- ط

 177 لطلط

 178 م-ط- م- ط

 178 ن-ط- ن- ط

 178 نطنط

 178 و-ط-و- ط

 178 وطوط

 178 ه-ط- ه- ط

 179 هطهط

 179 ي-ط- ي- ط

 179 حرف الظاء
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 179 كرروما بعده يف امل

 179 ع- ظ-ع- ظ

 179 عظعظ

 179 غ- ظ-غ- ظ

 179 حرف العني

 179 وما بعده يف املكرر

 179 غ- ع-غ- ع

 179 ف-ع- ف- ع

 180 فعفع

 180 ق- ع-ق- ع

 180 قعقع

 180 ك- ع-ك- ع

 180 كعكع

 180 ل- ع-ل- ع

 180 لعلع

 181 م-ع- م- ع

 181 معمع

 181 ن-ع-ن- ع

 181 نعنع

 181 و- ع-و- ع

 181 وعوع

 181 ه-ع- ه- ع

 182 ي-ع- ي- ع

 182 يعيع

 182 حرف الغني

 182 وما بعدها يف املكرر

 182 ل- غ-ل- غ

 182 لغلغ

 182 م-غ- م- غ

 183 ن-غ-ن- غ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1669   

 183 و- غ-و- غ

 183 حرف الفاء

 183 وما بعده يف التكرير

 183 ق- ف- ق-ف

 183 ك-ف-ك-ف

 183 ل-ف-ل-ف

 184 م-ف-م-ف

 184 ن- ف- ن-ف

 184 و- ف- و-ف

 184 ه-ف-ه-ف

 184 ي-ف-ي-ف

 184 حرف القاف

 184 وما بعده

 184 ك- ق-ك- ق

 185 ل- ق-ل- ق

 185 م-ق- م- ق

 185 ن-ق-ن- ق

 185 و- ق-و- ق

 185 ه-ق- ه- ق

 186 ي-ق- ي- ق

 186 حرف الكاف

 186 وما بعده يف التكرير

 186 ل-ك- ل-ك

 186 م-ك- م-ك

 186 ن- ك-ن-ك

 186 و- ك-و-ك

 186 ه- ك-ه-ك

 186 ي-ك- ي-ك

 187 حرف الالم

 187 وما بعده
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 187 م- ل- م-ل

 187 ن- ل-ن-ل

 187 و- ل-و-ل

 187 ه- ل-ه-ل

 188 ي- ل- ي-ل

 188 حرف امليم

 188 وما بعده

 188 ن-م-ن-م

 188 و- م- و-م

 188 ه-م-ه-م

 189 ي-م-ي-م

 189 حرف النون

 189 وما بعده يف املكرر

 189 ه- ن- ه- ن

 189 ي- ن-ي- ن

 189 ي- و- ي- و

 189 حرف اهلاء

 189 وما بعده يف املكرر

 189 ي-ه-ي-ه

 190 باب اهلمزة وما يتصل به من احلروف يف املكرر

 190 أ-ب- أ-ب

 190 أ-ت- أ-ت

 190 أ-ث- أ-ث

 190 أ- ج-أ-ج

 190 أ- ح-أ-ح

 190 أ- خ-أ-خ

 190 أ- د-أ- د

 191 أ- ذ-أ- ذ

 191 أ- ر- أ-ر

 191 أ- ز- أ-ز
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 191 أ- س-أ-س

 191 أ- ش- أ-ش

 191 أ- ص-أ- ص

 192 أ-ض-أ-ض

 192 أ- ط-أ- ط

 192 أ- ظ-أ- ظ

 192 أ-ف-أ-ف

 192 أ- ق- أ- ق

 192 أ-ك- أ-ك

 193 أ-ل- أ-ل

 193 أ- م-أ-م

 193 أ-ن-أ- ن

 193 أ- و-أ- و

 193 أ-ه-أ-ه

 193 أ- ي- أ-ي

 193 باب الثنائي يف املعتل وما تشعب منه

 193 ي- و- أ-ب

 193 بوأ

 194 أوب

 194 أبا

 194 بأبأ- بأي

 194 ي- و- أ-ت

 195 أيت

 195 ي- و- أ-ث

 195 .ووثأتها أنا أثَؤها وثْأً. واملصدر الوثء، مهموز. وِثئَت يد الرجل، فهي موثوءة: ويقال: وثأ

 195 .اللهم آرأب ثَآنا، أي أصِلح فسادنا: مومنه قوهل. الفساد: والثّأى: ثأي

 195 .وأثا الرجل بصاحبه، إذا سبعه عند السلطان خاصة، يأثو أثواً ويأثي أثْياً: أثا

 195 ي-و-أ-ج

واجلَوى، مقصور، وهو أمل جيده اإلنسان يف قلبه من مرض أو . موضع بعينه: واِجلواء. البطن من األرض: اِجلواء: جوا
.قطعة من األرض تغلظ، وقد تهمز: واجلُوة. ىنبل اجلَوى طول الض: قال األصمعي. غم؛ جِوي يجوى جوى شديداً

 195 w
w
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لون من ألوان اخليل، وهي أكدر من الصدأة، فرس أجأى واألنثى جأواء، وكذلك : واجلُؤوة، يف وزن اجلُعوة: جأي
 195 :قيل

 196 .واجلُوءة مثل اجلُوعة، نقْر يف احلَرة جيتمع فيه ماء السماء. بطن من العرب: وبنو ِجئاوة: جوأ

 196.وجأت الرجل بالسكني وغريه أجؤه وجأً: ويقال: وجأ

وما أحسن ِجيئَته، وإنه لَجئّاء . وجاء فالن جييء ِجيئةً حسنةَ. وجاء فالن جييء جيئةً على فَعلة، إذا جاء مرةً واحدة: جيأ
 196 .باخلري، مثل جعاع

 196 .حفرة تتسع وجيتمع فيها ماء السماء واألقذاء: واِجلية، غري مهموز: جيا

 196 ي-و-أ-ح

 196 .الوحاَء الوحاَء: ، من قوهلمالسرعة: الوحاء: وحي

 197 :هو ذكر احلَيات، وأنشد: قال األصمعي. واحلَية أصلها من الواوي، وقد مسيت احلَيوت: حيا

 197 ي-و-أ-خ

وخوى النوُء خِويا، . وخِوي جوفُه يخوى خوى، مقصور. خِوي املوضع يخوى خواًء، ممدود، وخِويا، إذا خال: خوي
 197 :قال الشاعر. إذا أخلف مطره

 198 :قال لبيد. الداهية: واخلُويِخية: خوخ

. ويوم خوي يوم معروف، وهو يوم قَتل فيه ذُؤاب بن ربيعة األسدي عتيبةَ بن حارث بن شهاب الريبوعي: خوي

 198 .رجل وخواخ وامرأة وخواخة: املسترخي اللحم، يقال: والوخواخ

 198:قال الراجز. وخيت وتوخيت مبعنى، إذا قصدت لألمر: ومنه قوهلم. الطريق القاصد املستوي: ِوالوخي: وخي

 198 ي- و-أ- د

والداء والدواء، . الدوداة، واجلمع الدوادي، وهي األراجيح، ورمبا جعلوا ذلك آثار األراجيح يف مالعب الصبيان: دوي
 198 :قال الراجز. الرجل الفَدم الثقيل: قصوروالدوى، م. ممدودان

 199 .حسن األداة تامها: ورجل مؤٍد: أدا

ومثله رأسته، إذا . ويديت الرجل، إذا ضربت يده. داً، إذا أسديتها إليهوأيديت إىل الرجل ي. واسع: وعيش يِدي: يدي
 199 .ضربت رأسه؛ وبطَنته، إذا ضربت بطنه، ورأيته، إذا ضربت ِرئَته

 200 ي- و-أ- ذ

 200 .ذَوى العود ينوي ذَياً وذوياً: ذوي

 200:قال الراجز. وفرس ِمذْأًى مثل ِمذْعى. وذأى الفرس يذْأى ذَأياً مثل سعى يسعى سعياَ، إذا مر مرا سريعاً: ذأى

 200 ي-و- أ-ر

م؛ أمامه: قال أبو عبيدة". وكانَ وراءهم مِلك: "ويف الترتيل. القُدام، وهو من األضداد: اخللف، والوراء: والوراء: ورأ
 202 :قال الشاعر. واهللا أعلم

 202 :قال الشاعر. والقياس أراوى. واجلمع أروى، على غري القياس. األنثى من األوعال: واألرِوية: أرو
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ألن ميتلىء جوف أحدكم قَيحاً : "ويف احلديث. وِري جوف فالن فهو موِري، إذا فسد من داء يصيبه: ويقال: وري
 202 :قال الراجز. واسم الداء الوري". حىت يِريه خري له من أن ميتلىء ِشعراً 

 202 : ووأرت الرجلَ أِئره وأراً، إذا أفزعته، واستوأر فهو مستوئر قال الشاعر:وأر

 203 ي-و- أ-ز

 203 ي-و-أ-س

 205 ي-و- أ-ش

 207 ي- و-أ- ص

 208 ي-و-أ-ض

 208 ي- و-أ- ط

 209 ي- و-أ- ظ

 209 ي- و- أ- ع

 210 ي- و- أ- غ

 210 ي-و-أ-ف

 211 ي- و- أ- ق

 212 ي- و- أ-ك

 212 ي-و- أ-ل

. وكَبش ألْيان، إذا كان عظيم األلْية، وكذلك الرجل، وال يقال للمرأة ذلك، وإمنا يقال عجزاُء. معروفة: وأليةُ الشاِة: أال

 213 :قال الراجز. ان ألياِنهذه ألْية وهات: ويقال

 214 ي-و-أ-م

 215 ي- و-أ- ن

 216 ي- و-أ- و

 217 ي-و-أ-ه

 218 أبواب الثالثي الصحيح وما تشعب منه

 218 حرف الباء

 218 وما يتصل به يف الثالثي الصحيح

 218 ث- ت-ب

 218 ج- ت-ب

 218 ح- ت-ب

 218 خ- ت-ب

 219 ر- ت-ب
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 220 ع- ت-ب

 221 غ- ت-ب

 221 ف- ت-ب

 221 ق- ت-ب

 221 ك- ت-ب

 222 ل- ت-ب

 223 م- ت-ب

 223 ن- ت-ب

 223 و- ت-ب

 224 ي- ت-ب

 224......................................................................................................... والثاءباب الباء

 224 مع سائر احلروف يف الثالثي الصحيح

 224 ج- ث-ب

 224 ح- ث-ب

 225 خ- ث-ب

 225 ر- ث-ب

 226 ش- ث-ب

 226 ض- ث-ب

 226 ط- ث-ب

 226 ظ- ث-ب

 226 ع- ث-ب

 227 غ- ث-ب

 227 ف- ث-ب

 227 ق- ث-ب

 228 ك- ث-ب

 228 ل- ث-ب

 229 م- ث-ب

 229 ن- ث-ب

 229 و- ث-ب

 230 ه- ث-ب
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 230 ي- ث-ب

 230........................................................................................................باب الباء واجليم

 230 مع سائر احلروف اليت تليها يف الثالثي الصحيح

 230 ح- ج-ب

 231 خ- ج-ب

 231 د- ج-ب

 232 ذ- ج-ب

 232 ر- ج-ب

 234 ز- ج-ب

 234 س- ج-ب

 235 ش- ج-ب

 235 ص- ج-ب

 235 ض- ج-ب

 235 ع- ج-ب

 236 ع- ج-ب

 236 ف- ج-ب

 236 ل- ج-ب

 238 م- ج-ب

 238 ن- ج-ب

 239 نبج

 239 و- ج-ب

 240 ه- ج-ب

 240 جبه

 240 ي- ج-ب

 240 جيب

 240............................................................................................باب الباء واحلاء وما بعدمها

 240 يف الثالثي الصحيح

 241 د- ح-ب

 241 دحب

 241 حدب
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 241 ذ- ح-ب

 241 ذبح

 242 ر- ح-ب

 245 ز- ح-ب

 245 س- ح-ب

 247 ش- ح-ب

 247 ص- ح-ب

 248 ض- ح-ب

 249 ط- ح-ب

 250 ظ- ح-ب

 250 ع- ح-ب

 250 ق- ح-ب

 251 ك- ح-ب

 252 ل- ح-ب

 253 م- ح-ب

 254 ن- ح-ب

 254 و- ح-ب

 256 ه- ح-ب

 256 ي- ح-ب

 256........................................................................................................باب الباء واخلاء

 256 مع احلروف اليت تليها

 256 يف الثالثي الصحيح

 256 د- خ-ب

 256 ذ- خ-ب

 256 ر- خ-ب

 257 ز- خ-ب

 258 س- خ-ب

 259 ش- خ-ب

 259 ص- خ-ب

 260 ض- خ-ب
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 260 ط- خ-ب

 261 ظ- خ-ب

 261 ع- خ-ب

 261 غ- خ-ب

 262 ق- خ-ب

 262 ك- خ-ب

 262 ل- خ-ب

 263 م- خ-ب

 263 ن- خ-ب

 264 و- خ-ب

 264.......................................................................................................باب الباء والدال

 264 مع احلروف اليت تليها

 264 يف الثالثي الصحيح

 264 ذ-د-ب

 264 ر-د-ب

 267 ز-د-ب

 267 س-د-ب

 268 ش-د-ب

 268 ص-د-ب

 268 ض-د-ب

 268 ط-د-ب

 268 ع-د-ب

 270 غ-د-ب

 270 ف-د-ب

 270 ق-د-ب

 271 ك-د-ب

 271 ل-د-ب

 272 م-د-ب

 272 ن-د-ب

 273 و-د-ب
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 273 ه-د-ب

 274 ي-د-ب

 274.......................................................................................................باب الباء والذال

 274 مع احلروف اليت تليهما

 274 يف الثالثي الصحيح

 274 ر-ذ-ب

 275 ز-ذ-ب

 275 ش-ذ-ب

 275 ص-ذ-ب

 275 ع-ذ-ب

 275 غ-ذ-ب

 275 ك-ذ-ب

 276 ل-ذ-ب

 277 م-ذ-ب

 277 ن-ذ-ب

 278 و-ذ-ب

 278 ه-ذ-ب

 278 ي-ذ-ب

 278........................................................................................................باب الباء والراء

 278 وما يتصل ما من احلروف

 279 يف الثالثي الصحيح

 279 ز- ر-ب

 279 س- ر-ب

 281 ش- ر-ب

 283 ص- ر-ب

 284 ض- ر-ب

 286 ط- ر-ب

 287 ظ- ر-ب

 287 ع- ر-ب

 291 غ- ر-ب
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 292 ف- ر-ب

 293 ق- ر-ب

 296 ك- ر-ب

 299 ل- ر-ب

 300 م- ر-ب

 300 ن- ر-ب

 301 و- ر-ب

 302 ه- ر-ب

 303 ي- ر-ب

 304.......................................................................................................باب الباء والزاي

 304 مع سائر احلروف

 304 يف الثالثي الصحيح

 304 س- ز-ب

 304 ع- ز-ب

 304 غ- ز-ب

 305 ف- ز-ب

 305 ق- ز-ب

 305 ك- ز-ب

 305 ل- ز-ب

 306 م- ز-ب

 306 ن- ز-ب

 306 نبز

 307 و- ز-ب

 307 ه- ز-ب

 307 ي- ز-ب

 307....................................................................................باب الباء والسني مع باقي احلروف

 307 يف الثالثي الصحيح

 307 ش- س-ب

 308 ط- س-ب

 309 ظ- س-ب
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 309 ع- س-ب

ويقال . واجلمع ِسباع وأسبع يف أدىن العدد. اسم جيمع السباع أُسودها وذئابها وغري ذلك ورمبا خص به األسد: السبع
. وسبعت الرجلَ عند السلطان وغريه أسبعه سبعاً، إذا طعنت فيه. للذكر من السباع سبع وسبع، واألنثى سبعة وسبعة

هم وخمستهم وكان القوم ستة فسبعتهم أي صرت سابعهم، وكذلك سدستهم أسدس. معروف: والسبع من العدد
وطُفْت بالبيت سبعاً . معروف: واُألسبوع. واحد من سبعة: وسبع الشيء. أخِمسهم وربعتهم أَربعهم وثَلثتهم أَثِلثهم

وغالم مسبع، إذا أمهل حىت صار كأنه سبع، . ورجل مسِبع، إذا عاث السبع يف غنمه. وسبوعاً، ومجع أسبوع أسابيع
 309 :ذيل بقولهوذلك عىن اهل

 310 غ- س-ب

 310 ف- س-ب

 310 ق- س-ب

 311 ك- س-ب

: والسبيكة. واملصدر السبك، واجلمع سبائك، والشيء سبيك ومسبوك. سبكْت الفضةَ وغريها أسبكها سبكاً، إذا أذبتها

 311 .ها إذا استطالتالقطعة من الفضة وغري

وانسكب الشيُء انسكاباً كالدمع . وفرس سكْب، إذا كان جواداً سهل اجلري. اهلَطَالن الدائم: والسكْب من املطر
ماء : وقالوا. ومسكوب، إذا جعلته فاعالًوماء مسكوب، إذا جعلته مفعوالً، وساكب . وغريه، وسكبِت العني دمعها

: وقالوا. اإلسكاف أو القَني: واُألسكوب واألسكاب يف بعض اللغات. أُثْعوب، أي منسكب: أسكوب، كما قالوا

 311 .اِهلبِرية اليت تسقط من الرأس: والسكْبة يف بعض اللغات. أسكُبة الباب وأسكُفَّة الباب، مبعىن

 312 ل- س-ب

 313 م- س-ب

 313 ن- س-ب

 314 و- س-ب

 314 ه- س-ب

 314 ي- س- ب 

 315.......................................................................................................باب الباء والشني

 315 وما بعدمها من احلروف

 315 يف الثالثي الصحيح

 315 ص- ش-ب

 315 ض- ش-ب

 315 ط- ش-ب

 316 ظ- ش-ب
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 316 ع- ش-ب

 317 غ- ش-ب

 317 ف- ش-ب

 317 ق- ش-ب

 317 ك- ش-ب

 318 ل- ش-ب

 318 م- ش-ب

 318 ن- ش-ب

 319 و- ش-ب

 319 ه- ش-ب

 320 ي- ش-ب

 320.......................................................................................................باب الباء والصاد

 320 وما بعدمها من احلروف

 320 الصحيحيف الثالثي 

 320 ض-ص-ب

 320 ظ-ص-ب

 320 ع-ص-ب

 322 غ-ص-ب

 322 ف-ص-ب

 322 ق-ص-ب

 323 ك-ص-ب

 323 ل-ص-ب

 323 م-ص-ب

 323 ن-ص-ب

 324 و-ص-ب

 325 ه-ص-ب

 325 ي-ص-ب

 326.......................................................................................................باب الباء والضاد

 326 وما بعدمها من احلروف

 326 يف الثالثي الصحيح
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 326 ط-ض-ب

 326 ظ-ض-ب

 326 ع-ض-ب

 328 غ-ض-ب

 328 ف-ض-ب

 328 ق-ض-ب

 329 ك-ض-ب

 330 ل-ض-ب

 330 م-ض-ب

 330 ن-ض-ب

 330 و-ض-ب

 330 ه-ض-ب

 330 ي-ض-ب

 331........................................................................................................باب الباء والطاء

 331 وما بعدمها من احلروف

 331 يف الثالثي الصحيح

 331 ظ-ط-ب

 331 ع-ط-ب

 332 غ-ط-ب

 332 ف-ط-ب

 332 ق-ط-ب

 333 ك-ط-ب

 334 ل-ط-ب

 334 م-ط-ب

 335 ن-ط-ب

 336 و-ط-ب

 337 ه-ط-ب

 337 ي-ط-ب

 337........................................................................................................باب الباء والظاء

 337 وما بعدمها من احلروف
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 338 الثالثي الصحيحيف 

 338 ع-ظ-ب

 338 ه-ظ-ب

 338 ي-ظ-ب

 338........................................................................................................باب الباء والعني

 338 مع باقي احلروف

 338 يف الثالثي الصحيح

 338 غ-ع-ب

 338 ف-ع-ب

 339 ق-ع-ب

 339 ك-ع-ب

 340 ل-ع-ب

 342 م-ع-ب

 342 ن-ع-ب

 342 و-ع-ب

 343 ه-ع-ب

 343 ي-ع-ب

 343........................................................................................................باب الباء والغني

 343 مع ما يليهما من احلروف

 343 يف الثالثي الصحيح

 343 ف-غ-ب

 343 ق-غ-ب

 344 ك-غ-ب

 344 ل-غ-ب

 345 م-غ-ب

 345 ن-غ-ب

 345 و-غ-ب

 345 ه-غ-ب

 345 ي-غ-ب

 346........................................................................................................باب الباء والفاء
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 346 مع ما يليهما من احلروف

 346 يف الثالثي الصحيح

 346 ق-ف-ب

 346......................................................................................................باب الباء والقاف

 346 مع ما يليهما من احلروف

 346 يف الثالثي الصحيح

 346 ك-ق-ب

 346 ل-ق-ب

 348 م-ق-ب

 349 ن-ق-ب

 350 و-ق-ب

 351 ه-ق-ب

 351 ي-ق-ب

 351......................................................................................................باب الباء والكاف

 352 مع احلروف اليت تليهما

 352 يف الثالثي الصحيح

 352 ل- ك-ب

 353 م- ك-ب

 353 ن- ك-ب

 354 و- ك-ب

 354 ه- ك-ب

 355 ي- ك-ب

 355........................................................................................................باب الباء والالم

 355 مع سائر احلروف

 355 يف الثالثي الصحيح

 355 م- ل-ب

 355 ن- ل-ب

 356 و- ل-ب

 357 ه- ل-ب

 358 ي- ل-ب
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 358.........................................................................................................باب الباء وامليم

 358 مع سائر احلروف

 358 يف الثالثي الصحيح

 358 ن- م-ب

 359 ه- م-ب

 359 ي- م-ب

 359....................................................................................باب الباء والنون مع سائر احلروف

 359 يف الثالثي الصحيح

 359 و-ن-ب

 359 ه-ن-ب

 360 ي-ن-ب

 360....................................................................................باب الباء والواو مع سائر احلروف

 360 يف الثالثي الصحيح

 360 ه-و-ب

 361 ي-و-ب

 361 ي-ه-ب

 361 حرف التاء وما يتصل به يف الثالثي الصحيح

 361...............................................................................باب التاء والثاء مع احلروف اليت تليهما

 361 يف الثالثي الصحيح

 361 خ- ث-ت

 361 ر- ث-ت

 361 ز- ث-ت

 362 ف- ث-ت

 362 ف- ث-ت

 362 ل- ث-ت

 362 م- ث-ت

 362 ن- ث-ت

 362 و- ث-ت

 362 ه- ث-ب

 363 ي- ث-ت
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 363.....................................................................................باب التاء واجليم مع باقي احلروف

 363 يف الثالثي الصحيح

 363 ح- ج-ت

 363 ر- ج-ت

 363 ز- ج-ت

 363 ن- ج-ت

 364 و- ج-ت

 364.....................................................................................باب التاء واحلاء مع باقي احلروف

 364 يف الثالثي الصحيح

 364 خ- ح-ت

 364 د- ح-ت

 364 ذ- ح-ت

 364 ر- ح-ت

 365 ز- ح-ت

 365 س- ح-ت

 365 ش- ح-ت

 365 ف- ح-ت

 366 ق- ح-ت

 366 ك- ح-ت

 366 ل- ح-ت

 366 م- ح-ت

 367 ن- ح-ت

 367 و- ح-ت

 367 ه- ح-ت

 367 ي- ح-ت

 368........................................................................................................باب التاء واخلاء

 368 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 368 د- خ-ت

 368 ذ- خ-ت

 368 ر- خ-ت
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 369 ز- خ-ت

 369 ش- خ-ت

 369 ض- خ-ت

 369 ع- خ-ت

 369 غ- خ-ت

 369 ف- خ-ت

 370 ق- خ-ت

 370 ك- خ-ت

 370 ل- خ-ت

 370 م- خ-ت

 371 ن- خ-ت

 371 و- خ-ت

 371 ه- خ-ت

 371 ي- خ-ت

 371..............................................................................باب التاء والدال مع احلروف اليت تليهما

 372 يف الثالثي الصحيح

 372 ذ-د-ت

 372 ع-د-ت

 372 غ-د-ت

 372 ف-د-ت

 372 ق-د-ت

 373 ك-د-ت

 373 ل-د-ت

 373 م-د-ت

 373 ن-د-ت

 373 و-د-ت

 373 ه-د-ت

 373 ي-د-ت

 373.......................................................................................................باب التاء والذال

 374 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح
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 374 ر-ذ-ت

 374 ع-ذ-ت

 374 غ-ذ-ت

 374 م-ذ-ت

 374 ن-ذ-ت

 374........................................................................................................باب التاء والراء

 374 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 374 ز- ر-ت

 374 س- ر-ت

 375 ش- ر-ت

 375 ص- ر-ت

 375 ض- ر-ت

 375 ع- ر-ت

 376 غ- ر-ت

 376 ف- ر-ت

 377 ق- ر-ت

 378 ك- ر-ت

 378 ل- ر-ت

 379 م- ر-ت

 379 ن- ر-ت

 380 و- ر-ت

 381 ه- ر-ت

 381 ي- ر-ت

 381.......................................................................................................باب التاء والزاي

 381  باقي احلروف يف الثالثي الصحيحمع

 381 س- ز-ت

 381 ع- ز-ت

 382 غ- ز-ت

 382 ف- ز-ت

 382 ق- ز-ت
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 382 ك- ز-ت

 382 ل- ز-ت

 382 م- ز-ت

 382 ن- ز-ت

 382 و- ز-ت

 383 ه- ز-ت

 383 ي- ز-ت

 383.......................................................................................................باب التاء والسني

 383 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 383 ط- س-ت

 383 ظ- س-ت

 383 ع- س-ت

 384 غ- س-ت

 384 ف- س-ت

 384 ق- س-ت

 384 ك- س-ت

 384 ل- س-ت

 385 م- س-ت

 385 ن- س-ت

 385 و- س-ت

 385 ه- س-ت

 385 ي- س-ت

 385.......................................................................................................باب التاء والشني

 386 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 386 ص- ش-ت

 386 ع- ش-ت

 386 غ- ش-ت

 386 ف- ش-ت

 386 م- ش-ت

 386 ن- ش-ت
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 386 و- ش-ت

 387 ه- ش-ت

 387 ي- ش-ت

 387....................................................................................باب التاء والصاد مع باقي احلروف

 387 ض-ص-ت

 387 ع-ص-ت

 387 غ-ص-ت

 387 ل-ص-ت

 388 م-ص-ت

 388 ن-ص-ت

 388 و-ص-ت

 389 ه-ص-ت

 389 ي-ص-ت

 389.......................................................................................................باب التاء والضاد

 389 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 389 ط-ض-ت

 389 ع-ض-ت

 389 غ-ض-ت

 389 و-ض-ت

 390 ه-ض-ت

 390 ي-ض-ت

 390.....................................................................................باب التاء والطاء مع باقي احلروف

 390 يف الثالثي الصحيح

 390.....................................................................................مع باقي احلروفباب التاء والعني 

 390 يف الثالثي الصحيح

 390 غ-ع-ت

 390 ف-ع-ت

 390 ق-ع-ت

 391 ك-ع-ت

 391 ل-ع-ت
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 392 م-ع-ت

 392 ن-ع-ت

 393 و-ع-ت

 393 ه-ع-ت

 393 ي-ع-ت

 393........................................................................................................باب التاء والغني

 393 الثالثي الصحيحمع باقي احلروف اليت تليهما يف 

 393 ف-غ-ت

 393 ق-غ-ت

 394 ل-غ-ت

 394 م-غ-ت

 394 ن-غ-ت

 394 و-غ-ت

 394 ه-غ-ت

 394 ي-غ-ت

 394........................................................................................................باب التاء والفاء

 394 يهما من احلروف يف الثالثي الصحيحمع ما يل

 394 ق-ف-ت

 395 ك-ف-ت

 395 ل-ف-ت

 396 م-ف-ت

 396 ن-ف-ت

 397 و-ف-ت

 397 ه-ف-ت

 397 ي-ف-ت

 397......................................................................................................باب التاء والقاف

 397 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 398 ك-ق-ت

 398 ل-ق-ت

 398 م-ق-ت
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 399 ن-ق-ت

 399 و-ق-ت

 400 ه-ق-ت

 400 ي-ق-ت

 400......................................................................................................باب التاء والكاف

 400 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 400 ل- ك-ت

 400 م- ك-ت

 401 ن- ك-ت

 401 و- ك-ت

 402 ه- ك-ت

 402 ي- ك-ت

 402........................................................................................................اء والالمباب الت

 402 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 402 م- ل-ت

 403 ن- ل-ت

 403 و- ل-ت

 403 ه- ل-ت

 403 ي- ل-ت

 403.........................................................................................................باب التاء وامليم

 403 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 403 ن- م-ت

 404 و- م-ت

 404 ه- م-ت

 404 ي- م-ت

 405.......................................................................................................باب التاء والنون

 405 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 405 و-ن-ت

 405 ه-ن-ت

 406 ي-ن-ت
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 406........................................................................................................باب التاء والواو

 406 مع احلروف اليت بعدمها

 406 ه-و-ت

 407 ي-و-ت

 407................................................................................................ء واهلاء مع الياءباب التا

 407 ي-ه-ت

 407 حرف الثاء يف الثالثي

 407........................................................................................................اء واجليمباب الث

 407 وما بعدمها من احلروف يف الثالثي الصحيح

 407 ح- ج-ث

 408 خ- ج-ث

 408 د- ج-ث

 408 ذ- ج-ث

 408 ر- ج-ث

 408 ز- ج-ث

 408 ع- ج-ث

 409 غ- ج-ث

 409 ف- ج-ث

 409 ق- ج-ث

 409 ل- ج-ث

 410 م- ج-ث

 410 ن- ج-ث

 410 و- ج-ث

 411 ه- ج-ث

 411 ي- ج-ث

 411........................................................................................................باب الثاء واحلاء

 411 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 411 خ- ح-ث

 411 د- ح-ث

 411 ذ- ح-ث
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 412 ر- ح-ث

 412 ز- ح-ث

 412 ط- ح-ث

 412 ظ- ح-ث

 412 ف- ح-ث

 413 ق- ح-ث

 413 ك- ح-ث

 413 ل- ح-ث

 413 م- ح-ث

 413 ن- ح-ث

 413 و- ح-ث

 414 ه- ح-ث

 414 ي- ح-ث

 414........................................................................................................باب الثاء واخلاء

 414 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 414 د- خ-ث

 414 ر- خ-ث

 414 ز- خ-ث

 414 ل- خ-ث

 415 م- خ-ث

 415 ن- خ-ث

 415 و- خ-ث

 415 ه- خ-ث

 415 ي- خ-ث

 415.......................................................................................................باب الثاء والدال

 415 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 416 ذ-د-ث

 416 ر-د-ث

 416 ز-د-ث

 416 ط-د-ث
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 416 ظ-د-ث

 416 ع-د-ث

 417 غ-د-ث

 417 ق-د-ث

 417 ك-د-ث

 417 ل-د-ث

 417 م-د-ث

 417 ن-د-ث

 418 و-د-ث

 418 ه-د-ث

 418 ي-د-ث

 418.......................................................................................................باب الثاء والذال

 418 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 418........................................................................................................باب الثاء والراء

 418 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 418 ز- ر-ث

 418 ط- ر-ث

 419 ظ- ر-ث

 419 ع- ر-ث

 420 غ- ر-ث

 420 ف- ر-ث

 421 ق- ر-ث

 421 ك- ر-ث

 422 ل- ر-ث

 422 م- ر-ث

 423 ن- ر-ث

 423 و- ر-ث

 424 ه- ر-ث

 424 ي- ر-ث

 425.......................................................................................................باب الثاء والزاي
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 425 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 425.......................................................................................................باب الثاء والضاد

 425 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 425 ط-ض-ث

 425 غ-ض-ث

 425 ف-ض-ث

 425........................................................................................................باب الثاء والطاء

 425 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 425 ظ-ط-ث

 426 ع-ط-ث

 426 غ-ط-ث

 426 ل-ط-ث

 426 م-ط-ث

 426 ن-ط-ث

 427 و-ط-ث

 427....................................................................................حلروفباب الثاء والظاء مع سائر ا

 427........................................................................................................باب الثاء والعني

 427 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 427 غ-ع-ث

 427 ف-ع-ث

 427 ق-ع-ث

 427 ك-ع-ث

 428 ل-ع-ث

 428 م-ع-ث

 428 ن-ع-ث

 429 و-ع-ث

 429 ه-ع-ث

 429 ي-ع-ث

 429........................................................................................................باب الثاء والغني

 429 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح
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 429 ف-غ-ث

 429 ق-غ-ث

 430 ك-غ-ث

 430 ل-غ-ث

 430 م-غ-ث

 430 ن-غ-ث

 431 و-غ-ث

 431 ه-غ-ث

 431 ي-غ-ث

 431........................................................................................................باب الثاء والفاء

 431 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 431 ق-ف-ث

 432 ك-ف-ث

 432 ل-ف-ث

 432 م-ف-ث

 432 ن-ف-ث

 432 و-ف-ث

 433 ه-ف-ث

 433 ي-ف-ث

 433......................................................................................................باب الثاء والقاف

 433 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 433 ك-ق-ث

 433 ل-ق-ث

 433 م-ق-ث

 434 ن-ق-ث

 434 و-ق-ث

 434 ه-ق-ث

 434 ي-ق-ث

 434......................................................................................................باب الثاء والكاف

 434 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح
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 434 ل- ك-ث

 435 م- ك-ث

 435 ن- ك-ث

 435 و- ك-ث

 435 ه- ك-ث

 436 ي- ك-ث

 436........................................................................................................باب الثاء والالم

 436 اليت تليهما ىف الثالثي الصحيحمع احلروف 

 436 م- ل-ث

 437 ن- ل-ث

 437 و- ل-ث

 437 ه- ل-ث

 438 ي- ل-ث

 438.........................................................................................................باب الثاء وامليم

 438 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 438 ن- م-ث

 439 و- م-ث

 439 ه- م-ث

 439 ي- م-ث

 439.......................................................................................................باب الثاء والنون

 439 مع ما بعدمها من احلروف

 439 و-ن-ث

 440 ه-ن-ث

 440 ي-ن-ث

 440........................................................................................................باب الثاء والواو

 440 مع ما بعدمها من احلروف يف الثالثي الصحيح

 440 ه-و-ث

 440 ي-و-ث

 440 حرف اجليم يف الثالثي الصحيح

 440.......................................................................................................باب اجليم واحلاء
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 441 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 441 خ-ح-ج

 441 د-ح-ج

 441 ذ-ح-ج

 442 ر-ح-ج

 444 ز-ح-ج

 444 س-ح-ج

 445 ش-ح-ج

 445 ص-ح-ج

 445 ض-ح-ج

 446 ط-ح-ج

 446 ظ-ح-ج

 446 ع-ح-ج

 446 ف-ح-ج

 447 ق-ح-ج

 447 ك-ح-ج

 447 ل-ح-ج

 449 م-ح-ج

 450 ن-ح-ج

 451 و-ح-ج

 451 ه-ح-ج

 452 ي-ح-ج

 452.......................................................................................................باب اجليم واخلاء

 452 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 452 د-خ-ج

 452 ذ-خ-ج

 452 ر-خ-ج

 453 ز-خ-ج

 453 ف-خ-ج

 454 ق-خ-ج
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 454 ل-خ-ج

 454 م-خ-ج

 455 ن-خ-ج

 455 و-خ-ج

 455 ه-خ-ج

 455 ي-خ-ج

 455......................................................................................................باب اجليم والدال

 456 وما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 456 ذ- د-ج

 456 ر- د-خ

 458 ز- د-ج

 458 س- د-ج

 459 ش- د-ج

 459 ع- د-ج

 459 غ- د-ج

 460 ف- د-ج

 460 ق- د-ج

 460 ل- د-ج

 462 م- د-ج

 463 ن- د-ج

 464 و- د-ج

 465 ه- د-ج

 465 ي- د-ج

 466......................................................................................................باب اجليم والذال

 466 مع ما يليهما من احلروف يف الثالثي الصحيح

 466 ر- ذ-ج

 466 ز- ذ-ج

 466 س- ذ-ج

 466 ش- ذ-ج

 466 ص- ذ-ج
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 467 ع- ذ-ج

 467 غ- ذ-ج

 467 ف- ذ-ج

 467 ق- ذ-ح

 467 ل- ذ-ج

 468 م- ذ-ج

 468 ن- ذ-ج

 469 و- ذ-ج

 469 ه- ذ-ج

 469.......................................................................................................لراءباب اجليم وا

 469 مع باقي احلروف

 469 ز-ر-ج

 471 س-ر-ج

 473 ش-ر-ج

 474 ص-ر-ج

 474 ض-ر-ج

 475 ط-ر-ج

 475 ع-ر-ج

 478 غ-ر-ج

 478 ف-ر-ج

 480 ق-ر-ج

 480 ل-ر-ج

 481 م-ر-ج

 483 ن-ر-ج

 484 و-ر-ج

 485 ه-ر-ج

 487 ي-ر-ج

 487......................................................................................................باب اجليم والزاي

 487 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 487 س-ز-ج
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 487 ع-ز-ج

 488 غ-ز-ج

 489 ف-ز-ج

 489 ق-ز-ج

 489 ل-ز-ج

 490 م-ز-ج

 491 ن-ز-ج

 492 و-ز-ج

 492 ه-ز-ج

 492 ي-ز-ج

 492......................................................................................................باب اجليم والسني

 492 مع احلروف اليت تليهما يف الثالثي الصحيح

 493 ع-س-ج

 493 غ-س-ج

 493 ف-س-ج

 494 ق-س-ج

 494 ل-س-ج

 495 م-س-ج

 495 ن-س-ج

 496 و-س-ج

 496 ه-س-ج

 497 ي-س-ج

 497......................................................................................................باب اجليم والشني

 497 مع باقي احلروف يف الثالثي الصحيح

 497 ص-ش-ج

 497 ع-ش-ج

 498 ع-ش-ج

 498 ف-ش-ج

 498 ق-ش-ج

 498 م-ش-ج
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 499 ن-ش-ج

 499 و-ش-ج

 500 ه-ش-ج

 500 ي-ش-ج

 500......................................................................................................باب اجليم والصاد

 500 مع باقي احلروف يف الثالثي الصحيح

 500 ض- ص-ج

 500 ع- ص-ج

 500 غ- ص-ج

 501 ف- ص-ج

 501 ق- ص-ج

 501 ل- ص-ج

 501 م- ص-ج

 501 ن- ص-ج

 501 و- ص-ج

 501......................................................................................................باب اجليم والضاد

 501 مع باقي احلروف يف الثالثي الصحيح

 501 ط-ض-ج

 501 ع-ض-ج

 502 غ-ض-ج

 502 ف-ض-ج

 502 ق-ض-ج

 502 م-ض-ج

 502 ن-ض-ج

 503 و-ض-ج

 503 ه-ض-ج

 503 ي-ض-ج

 503.......................................................................................................باب اجليم والطاء

 503 مع باقي احلروف

 503 ظ- ط-ج
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 503 ع- ط-ج

 504 غ- ط-ج

 504 ل- ط-ج

 504 م- ط-ج

 504 ن- ط-ج

 504 و- ط-ج

 504.......................................................................................................باب اجليم والظاء

 504 مع باقي احلروف

 504 ع- ظ-ج

 504 غ- ظ-ج

 505 و- ظ-ج

 505 ه- ظ-ج

 505.......................................................................................................باب اجليم والعني

 505 مع باقي احلروف

 505 غ- ع-ج

 505 ف- ع-ج

 506 ق- ع-ج

 506 ل- ع-ج

 508 م- ع-ج

 510 ن- ع-ج

 511 و- ع-ج

 511 ه- ع-ج

 512 ي- ع-ج

 512.......................................................................................................باب اجليم والغني

 512 مع باقي احلروف يف الثالثي الصحيح

 512 ل- غ-ج

 512 م- غ-ج

 512 ن- غ-ج

 512 و- غ-ج

 513 ه- غ-ج
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 513.......................................................................................................باب اجليم والفاء

 513 مع سائر احلروف

 513 ق-ف-ج

 513 ل-ف-ج

 515 م-ف-ج

 515 ن-ف-ج

 516 و-ف-ج

 517 ه-ف-ج

 517 ي-ف-ج

 517.....................................................................................................يم والقافباب اجل

 517 مع سائر احلروف اليت تليهما

 517 ك- ق-ج

 517 ل- ق-ج

 518 م- ق-ج

 518 ن- ق-ج

 518 و- ق-ج

 518 ه- ق-ج

 519....................................................................................................باب اجليم والكاف

 519 مع باقي احلروف

 519.......................................................................................................باب اجليم والالم

 519 مع باقي احلروف

 519 م- ل-ج

 520 ن- ل-ج

 521 و- ل-ج

 523 ه- ل-ج

 523 ي- ل-ج

 524........................................................................................................باب اجليم وامليم

 524 مع باقي احلروف اليت تليهما

 524 ن-م-ج

 524 و-م-ج
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 525 ه-م-ج

 526 ي-م-ج

 526......................................................................................................باب اجليم والنون

 526 مع باقي احلروف

 526 و-ن-ج

 528 ه-ن-ج

 528 ي-ن-ج

 528.......................................................................................................باب اجليم والواو

 528 مع باقي احلروف

 529 ه- و-ج

 529 ي- و-ج

 530........................................................................................................باب اجليم واهلاء

 530 مع باقي احلروف

 530 ي-ه-ج

 530 حرف احلاء وأبوابه مع سائر احلروف

 530.......................................................................................................باب احلاء واخلاء

 530 مع ما يليهما من احلروف

 530 .يف الثالثي الصحيح

 530.......................................................................................................باب احلاء والدال

 530 مع سائر احلروف

 530 ذ- د-ح

 531 ر- د-ح

 534 ش- د-ح

 534 ص- د-ح

 535 ض- د-ح

 535 ط- د-ح

 535 ف- د-ح

 535 ق- د-ح

 536 ك- د-ح

 537 ل- د-ح
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 537 م- د-ح

 538 ن- د-ح

 539 و- د-ح

 540 ه- د-ح

 540 ي- د-ح

 540 باب احلاء والذال مع باقي احلروف

 540 ر- ذ-ح

 541 ز- ذ-ح

 541 ش- ذ-ح

 541 ص- ذ-ح

 541 ف- ذ-ح

 542 ق- ذ-ح

 542 ك- ذ-ح

 542 ل- ذ-ح

 543 م- ذ-ح

 543 ن- ذ-ح

 544 و- ذ-ح

 544 ه- ذ-ح

 544 ي- ذ-ح

 544 باب احلاء والراء مع ما بعده من احلروف

 544 ز-ر-ح

 545 س-ر-ح

 547 ش-ر-ح

 549 ص-ر-ح

 550 ض-ر-ح

 553 ط-ر-ح

 553 ظ-ر-ح

 553 ع-ر-ح

 553 ف-ر-ح

 555 ق-ر-ح
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 557 ك-ر-ح

 558 ل-ر-ح

 558 م-ر-ح

 562 ن-ر-ح

 562 و-ر-ح

 564 ه-ر-ح

 564 ي-ر-ح

 565 باب احلاء والزاي وما بعدمها من احلروف

 565 س-ز-ح

 565 ش-ز-ح

 565 ص-ز-ح

 565 ط-ز-ح

 565 ظ-ز-ح

 565 ف-ز-ح

 566 ق-ز-ح

 567 ك-ز-ح

 567 ل-ز-ح

 567 م-ز-ح

 569 ن-ز-ح

 570 و-ز-ح

 570 ه-ز-ح

 570 ي-ز-ح

 570......................................................................................................باب احلاء والسني

 570 مع ما يليهما من احلروف

 570 يف الثالثي الصحيح

 571 ظ-س-ح

 571 ف-س-ح

 572 ق-س-ح

 573 ك-س-ح

 573 ل-س-ح
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 575 م-س-ح

 576 ن-س-ح

 577 و-س-ح

 578 ه-س-ح

 578 ي-س-ح

 578...................................................................................باب احلاء والشني مع باقي احلروف

 578 يف الثالثي الصحيح

 578 ص-ش-ح

 578 ض-ش-ح

 578 ط-ش-ح

 579 ظ-ش-ح

 579 ف-ش-ح

 580 ق-ش-ح

 580 ك-ش-ح

 581 ل-ش-ح

 581 م-ش-ح

 582 ن-ش-ح

 582 و-ش-ح

 583 ه-ش-ح

 583 ي-ش-ح

 583......................................................................................................باب احلاء والصاد

 583 مع ما بعدمها من احلروف

 583 ض- ص-ح

 583 ف- ص-ح

 585 ق- ص-ح

 586 ك- ص-ح

 586 ل- ص-ح

 587 م- ص-ح

 587 ن- ص-ح

 588 و- ص-ح
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 589 ه- ص-ح

 589 ي- ص-ح

 589......................................................................................................باب احلاء والضاد

 589 مع ما بعدمها من احلروف

 589 ط-ض-ح

 590 ف-ض-ح

 590 ق-ض-ح

 590 ك-ض-ح

 591 ل-ض-ح

 592 م-ض-ح

 593 ن-ض-ح

 595 و-ض-ح

 595 ه-ض-ح

 595 ي-ض-ح

 595.......................................................................................................باب احلاء والطاء

 595 عدمها من احلروفمع ما ب

 595 ظ- ط-ح

 595 ف- ط-ح

 596 ق- ط-ح

 596 ك- ط-ح

 596 ل- ط-ح

 597 م- ط-ح

 598 ن- ط-ح

 599 و- ط-ح

 600 ه- ط-ح

 600 ي- ط-ح

 600.......................................................................................................باب احلاء والظاء

 600 مع ما بعدمها من احلروف

 600 ع- ظ-ح

 600 ف- ظ-ح
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 600 ق- ظ-ح

 600 ل- ظ-ح

 601 م- ظ-ح

 601.......................................................................................................باب احلاء والعني

 601 مع ما بعدمها من احلروف

 601.......................................................................................................باب احلاء والغني

 601........................................................................................................باب احلاء والفاء

 601 مع ما بعدمها من احلروف

 601 ق-ف-ح

 602 ك-ف-ح

 603 ل-ف-ح

 605 م-ف-ح

 605 ن-ف-ح

 607 و-ف-ح

 607 ه-ف-ح

 607 ي-ف-ح

 608......................................................................................................باب احلاء والقاف

 608 مع ما بعدمها من احلروف

 608 ك- ق-ح

 608 ل- ق-ح

 610 م- ق-ح

 611 ن- ق-ح

 613 و- ق-ح

 614 ه- ق-ح

 614 ي- ق-ح

 614.....................................................................................................باب احلاء والكاف

 614 مع ما بعدمها من احلروف

 614 ل- ك-ح

 616 م- ك-ح

 617 ن- ك-ح
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 617 و- ك-ح

 618 ه- ك-ح

 618  ي- ك-ح

 618.......................................................................................................باب احلاء والالم

 618 مع ما بعدمها من احلروف

 618 م- ل-ح

 623 ن- ل-ح

 623 و- ل-ح

 626 ه- ل-ح

 626 ي- ل-ح

 627........................................................................................................باب احلاء وامليم

 627 عدمها من احلروفمع ما ب

 627 ن-م-ح

 628 و-م-ح

 629 ه-م-ح

 629 ي-م-ح

 630.......................................................................................................باب احلاء والنون

 630 مع ما يليهما من احلروف

 630 و-ن-ح

 630 ه-ن-ح

 630 ي-ن-ح

 631.......................................................................................................باب احلاء والواو

 631 مع ما بعدمها من احلروف

 631 ه- و-ح

 631 ي- و-ح

 632...............................................................................................باب احلاء واهلاء مع الياء

 632 مع ما بعدمها من احلروف

 632 ي-ي-ح

 632 حرف اخلاء يف الثالثي الصحيح وما تشعب منه

 632.......................................................................................................باب اخلاء والدال
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 632 مع ما بعدمها من احلروف

 632 ذ- د-خ

 632 ر- د-خ

 633 ز- د-خ

 633 س- د-خ

 634 ش- د-خ

 634 ص- د-خ

 635 ض- د-خ

 635 ط- د-خ

 635 ع- د-خ

 635 غ- د-خ

 636 ف- د-خ

 636 ق- د-خ

 636 ل- د-خ

 637 م- د-خ

 637 ن- د-خ

 638 و- د-خ

 638 ه- د-خ

 638 ي- د-خ

 638.......................................................................................................باب اخلاء والذال

 638 مها من احلروفمع ما بعد

 638 ر- ذ-خ

 639 ز- ذ-خ

 639 ص- ذ-خ

 639 ع- ذ-خ

 639 غ- ذ-خ

 639 ف- ذ-خ

 640 ق- ذ-خ

 640 ك- ذ-خ

 640 ل- ذ-خ
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 640 م- ذ-خ

 640 ن- ذ-خ

 640 و- ذ-خ

 641 ه- ذ-خ

 641 ي- ذ-خ

 641........................................................................................................باب اخلاء والراء

 641 مع ما بعدمها من احلروف

 641 ز-ر-خ

 642 س-ر-خ

 643 ش-ر-خ

 644 ص-ر-خ

 645 ض-ر-خ

 646 ط-ر-خ

 648 ظ-ر-خ

 648 ع-ر-خ

 648 غ-ر-خ

 648 ف-ر-خ

 650 ق-ر-خ

 651 ك-ر-خ

 651 ل-ر-خ

 652 م-ر-خ

 654 ن-ر-خ

 655 و-ر-خ

 655 ه-ر-خ

 655 ي-ر-خ

 656......................................................................................................باب اخلاء والزاي

 656 مع ما بعدها من احلروف

 656 س-ز-خ

 656 ش-ز-خ

 656 ص-ز-خ
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 656 ع-ز-خ

 656 غ-ز-خ

 656 ف-ز-خ

 657 ق-ز-خ

 657 ك-ز-خ

 657 ل-ز-خ

 657 م-ز-خ

 658 ن-ز-خ

 659 و-ز-خ

 659 ه-ز-خ

 659 ي-ز-خ

 660...................................................................................................... اخلاء والسنيباب

 660 مع ما بعدمها من احلروف

 660 ش-س-خ

 660 ص-س-خ

 660 ض-س-خ

 660 ط-س-خ

 660 ظ-س-خ

 660 ف-س-خ

 661 ق-س-خ

 661 ك-س-خ

 661 ل-س-خ

 662 م-س-خ

 663 ن-س-خ

 665 و-س-خ

 665 ه-س-خ

 665 ي-س-خ

 665......................................................................................................باب اخلاء والشني

 665 مع ما بعدمها من احلروف

 665 ص-ش-خ
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 666 ض-ش-خ

 666 ط-ش-خ

 666 ظ-ش-خ

 666 ع-ش-خ

 666 غ-ش-خ

 666 ف-ش-خ

 667 ق-ش-خ

 667 ك-ش-خ

 667 ل-ش-خ

 667 م-ش-خ

 669 ن-ش-خ

 669 و-ش-خ

 669 ه-ش-خ

 669 ي-ش-خ

 669......................................................................................................باب اخلاء والصاد

 670 مع ما بعدمها من احلروف

 670 ض- ص-خ

 670 ف- ص-خ

 670 ق- ص-خ

 670 ك- ص-خ

 670 ل- ص-خ

 671 م- ص-خ

 672 ن- ص-خ

 672 و- ص-خ

 673 ه- ص-خ

 673 ي- ص-خ

 673......................................................................................................باب اخلاء والضاد

 673 مع ما بعدمها من احلروف

 673 ط-ض-خ

 673 ع-ض-خ
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 674 غ-ض-خ

 674 ف-ض-خ

 675 ق-ض-خ

 675 ك-ض-خ

 675 ل-ض-خ

 675 م-ض-خ

 676 ن-ض-خ

 677 و-ض-خ

 677 ه-ض-خ

 677 ي-ض-خ

 677.......................................................................................................باب اخلاء والطاء

 677 مع ما بعدمها من احلروف

 677 ظ- ط-خ

 677 ف- ط-خ

 678 ق- ط-خ

 678 ل- ط-خ

 679 م- ط-خ

 680 ن- ط-خ

 680 و- ط-خ

 680 ه- ط-خ

 681 ي- ط-خ

 682...............................................................................................................باب اخلاء

 682 والظاء مع ما بعدمها من احلروف

 682 ع- ظ-خ

 682 ي- ظ-خ

 682.......................................................................................................باب اخلاء والعني

 682 مع ما بعدمها من احلروف

 682 غ- ع-خ

 682 ف- ع-خ

 682 ق- ع-خ
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 683 ل- ع-خ

 683 م- ع-خ

 684 ن- ع-خ

 684 و- ع-خ

 684 ه- ع-خ

 684.......................................................................................................باب اخلاء والغني

 685........................................................................................................باب اخلاء والفاء

 685 مع ما بعدمها من احلروف

 685 ق-ف-خ

 685 ك-ف-خ

 686 ل-ف-خ

 688 م-ف-خ

 688 ن-ف-خ

 688 ف- و-خ

 689 ه-ف-خ

 689 ي-ف-خ

 690......................................................................................................باب اخلاء والقاف

 690 مع ما بعدمها من احلروف

 690 ك- ق-خ

 690 ل- ق-خ

 691 م- ق-خ

 691 ن- ق-خ

 691 و- ق-خ

 692 ه- ق-ج

 692 ي- ق-خ

 692.....................................................................................................باب اخلاء والكاف

 692 مع ما بعدمها من احلروف

 692 ل- ك-خ

 692 م- ك-خ

 692 ن- ك-خ
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 692 و- ك-خ

 692.......................................................................................................باب اخلاء والالم

 692 مع ما بعدمها من احلروف

 692 م- ل-خ

 693 ن- ل-خ

 694 و- ل-خ

 694 ه- ل-خ

 695 ي- ل-خ

 695........................................................................................................باب اخلاء وامليم

 695 مع ما بعدمها من احلروف

 695 ن-م-خ

 695 و-م-خ

 695 ه-م-خ

 696 ي-م-خ

 696.......................................................................................................باب اخلاء والنون

 696 مع ما بعدمها من احلروف

 696 و-ن-خ

 696 ه-ن-خ

 696 ي-ن-خ

 696.......................................................................................................باب اخلاء والواو

 696 وما بعدمها من احلروف

 696 ه- و-خ

 697 ي- و-خ

 697 يف الثالثي الصحيح وما تشعب منه

 697......................................................................................................باب الدال والذال

 697 وما بعدمها من احلروف

 697 ر-ذ- د

 697 و-ذ- د

 697 ه-ذ- د

 697.......................................................................................................باب الدال والراء
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 697 دمها من احلروفوما بع

 697 ز- ر- د

 698 س- ر- د

 699 ش- ر- د

 700 ص- ر- د

 701 ض- ر- د

 701 ط- ر- د

 702 ظ- ر- د

 702 ع- ر- د

 705 غ- ر- د

 705 ف- ر- د

 707 ق- ر- د

 709 ك- ر- د

 710 ل- ر- د

 710 م- ر- د

 713 ن- ر- د

 713 و- ر- د

 714 ه- ر- د

 715 ي- ر- د

 715......................................................................................................باب الدال والزاي

 715 مع ما بعدمها من احلروف

 716 س- ز- د

 716 ع- ز- د

 716 غ- ز- د

 716 ف- ز- د

 716 ق- ز- د

 716 ك- ز- د

 716 ل- ز- د

 717 ن- ز- د

 717 و- ز- د
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 717 ه- ز- د

 717 ي- ز- د

 717......................................................................................................باب الدال والسني

 717 مع ما بعدمها من احلروف

 717 ش- س- د

 718 ع- س- د

 719 غ- س- د

 720 ف- س- د

 720 ق- س- د

 721 ك- س- د

 721 ل- س- د

 722 م- س- د

 723 ن- س- د

 724 و- س- د

 725 ه- س- د

 726 ي- س- د

 726......................................................................................................باب الدال والشني

 726 وما بعدمها من احلروف

 726 ص- ش- د

 726 ع- ش- د

 726 غ- ش- د

 726 ف- ش- د

 727 ق- ش- د

 727 ك- ش- د

 727 ل- ش- د

 727 م- ش- د

 728 ن- ش- د

 728 و- ش- د

 728 ه- ش- د

 729 ي- ش- د
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 729......................................................................................................باب الدال والصاد

 729 مع ما بعدمها من احلروف

 729 ض-ص- د

 729 ع-ص- د

 731 غ-ص- د

 731 ف-ص- د

 732 ق-ص- د

 733 ك-ص- د

 733 ل-ص- د

 733 م-ص- د

 734 ن-ص- د

 734 و-ص- د

 734 ه-ص- د

 734 ي-ص- د

 735......................................................................................................باب الدال والضاد

 735 مع ما بعدمها من احلروف

 735 ط- ض- د

 735 ع- ض- د

 736 غ- ض- د

 736 ف- ض- د

 736 ق- ض- د

 736 م- ض- د

 737 ن- ض- د

 737 و- ض- د

 737 ه- ض- د

 737 ي- ض- د

 737......................................................................................................باب الدال والطاء

 737 مع ما بعدمها من احلروف

 737 ظ-ط- د

 738 و-ط- د
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 738 ه-ط- د

 738...................................................................................................... الدال والظاءباب

 738 وما بعدمها من احلروف

 738 ع-ظ- د

 738 غ-ظ- د

 738......................................................................................................باب الدال والعني

 738 مع ما بعدمها من احلروف

 738 غ-ع- د

 738 ف-ع- د

 739 ق-ع- د

 741 ك-ع- د

 742 ل-ع- د

 742 م-ع- د

 744 ن-ع- د

 745 و-ع- د

 747 ه-ع- د

 748 ي-ع- د

 749......................................................................................................باب الدال والغني

 749 مع ما بعدمها من احلروف

 749 ف-غ- د

 749 ق-غ- د

 750 ك-غ- د

 750 ل-غ- د

 750 م-غ- د

 751 ن-غ- د

 752 و-غ- د

 752 ه-غ- د

 752 ي-غ- د

 752.......................................................................................................باب الدال والفاء

 752 مع ما بعدمها من احلروف
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 752 ق- ف- د

 753 ك- ف- د

 753 ل- ف- د

 753 م- ف- د

 754 ن- ف- د

 755 و- ف- د

 755 ه- ف- د

 756 ي- ف- د

 756.....................................................................................................باب الدال والقاف

 756 مع ما بعدمها من احلروف

 756 ك-ق- د

 756 ل-ق- د

 757 م-ق- د

 758 ن-ق- د

 759 و-ق- د

 760 ه-ق- د

 760 ي-ق- د

 761....................................................................................................باب الدال والكاف

 761 مع ما بعدمها من احلروف

 761 ل-ك- د

 762 م-ك- د

 762 ن-ك- د

 763 و-ك- د

 764 ه-ك- د

 764 ي-ك- د

 764.......................................................................................................باب الدال والالم

 764 مع ما بعدمها من احلروف

 764 م-ل- د

 765 ن-ل- د

 765 و-ل- د
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 766 ه-ل- د

 767 ي-ل- د

 767.......................................................................................................باب الدال وامليم

 767 مع ما بعدمها من احلروف

 767 ن- م- د

 767 و- م- د

 768 ه- م- د

 769 ي- م- د

 770......................................................................................................باب الدال والنون

 770 مع ما بعدمها من احلروف

 770 و- ن- د

 771 ه- ن- د

 772 ي- ن- د

 773.......................................................................................................باب الدال والواو

 773 مع ما بعدمها من احلروف

 773 ه-و- د

 774 ي-و- د

 774.......................................................................................................باب الدال واهلاء

 774 مع ما بعدمها من احلروف

 774 ي- ه- د

 775 حرف الذال يف الثالثي الصحيح

 775 وما تشعب منه

 775.......................................................................................................باب الذال والراء

 775 وما بعدمها من احلروف

 775 ز- ر- ذ

 775 ش- ر- ذ

 775 ص- ر- ذ

 776 ع- ر- ذ

 778 غ- ر- ذ

 778 ف- ر- ذ
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 778 ق- ر- ذ

 779 ك- ر- ذ

 780 ل- ر- ذ

 780 م- ر- ذ

 780 ن- ر- ذ

 781 و- ر- ذ

 781 ه- ر- ذ

 781 ي- ر- ذ

 782......................................................................................................باب الذال والزاي

 782 .مع ما بعدمها من احلروف

 782......................................................................................................باب الذال والسني

 782 .مع ما بعدمها من احلروف

 782......................................................................................................باب الذال والشني

 782......................................................................................................باب الذال والصاد

 783......................................................................................................باب الذال والضاد

 783......................................................................................................باب الذال والطاء

 783 مع ما بعدمها من احلروف

 783 ظ-ط- ذ

 783 ع-ط- ذ

 783 غ-ط- ذ

 783 ق-ط- ذ

 783 ك-ط- ذ

 783......................................................................................................ظاءباب الذال وال

 784......................................................................................................باب الذال والعني

 784 مع ما بعدمها من احلروف

 784 غ-ع- ذ

 784 ف-ع- ذ

 784 ق-ع- ذ

 784 ك-ع- ذ

 784 ل-ع- ذ
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 785 م-ع- ذ

 785 ن-ع- ذ

 785 و-ع- ذ

 785 ه-ع- ذ

 785 ي-ع- ذ

 786......................................................................................................باب الذال والغني

 786 مع ما بعدمها من احلروف

 786 ف-غ- ذ

 786 ق-غ- ذ

 786 م-غ- ذ

 786 ن-غ- ذ

 786 و-غ- ذ

 786 ه-غ- ذ

 786 ي-غ- ذ

 786.......................................................................................................باب الذال والفاء

 787 مع ما بعدمها من احلروف

 787 ق- ف- ذ

 787 ك- ف- ذ

 787 ل- ف- ذ

 787 م- ف- ذ

 788 ن- ف- ذ

 788 و- ف- ذ

 788 ه- ف- ذ

 788 ي- ف- ذ

 788.....................................................................................................باب الذال والقاف

 788 مع ما بعدمها من احلروف

 788 ك-ق- ذ

 788 ل-ق- ذ

 789 م-ق- ذ

 789 ن-ق- ذ
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 789 و-ق- ذ

 789 ه-ق- ذ

 789 ي-ق- ذ

 790....................................................................................................باب الذال والكاف

 790 مع ما بعدمها من احلروف

 790 ل-ك- ذ

 790 و-ك- ذ

 790 ه-ك- ذ

 790.......................................................................................................باب الذال والالم

 790 مع ما بعدمها من احلروف

 790 م-ل- ذ

 791 ن-ل- ذ

 791 و-ل- ذ

 791 ه-ل- ذ

 792 ي-ل- ذ

 792.......................................................................................................ل وامليمباب الذا

 792 مع ما بعدمها من احلروف

 792 ن- م- ذ

 792 و- م- ذ

 793 ه- م- ذ

 793 ي- م- ذ

 793......................................................................................................باب الذال والنون

 793 وما بعدمها من احلروف

 793 و- ن- ذ

 793 ه- ن- ذ

 794 ي- ن- ذ

 794.......................................................................................................باب الذال والواو

 794 مع ما بعدمها من احلروف

 794 ه-و- ذ

 794 ي-و- ذ
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 794.......................................................................................................باب الذال واهلاء

 794 ا من احلروفمع ما بعدمه

 794 ي- ه- ذ

 794 حرف الراء يف الثالثي الصحيح

 794.......................................................................................................راء والزايباب ال

 794 مع ما بعدمها من احلروف

 795 س-ز-ر

 795 ش-ز-ر

 795 ص-ز-ر

 795 ط-ز-ر

 796 ظ-ز-ر

 796 ع-ز-ر

 796 غ-ز-ر

 797 ف-ز-ر

 798 ق-ز-ر

 799 ك-ز-ر

 800 ل-ز-ر

 800 م-ز-ر

 802 ن-ز-ر

 803 و-ز-ر

 804 ه-ز-ر

 805 ي-ز-ر

 805......................................................................................................باب الراء والسني

 805 مع ما بعدمها من احلروف

 805 ش-س-ر

 805 ص-س-ر

 805 ض-س-ر

 806 ط-س-ر

 806 ظ-س-ر

 807 ع-س-ر
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 809 غ-س-ر

 810 ف-س-ر

 812 ق-س-ر

 813 ك-س-ر

 814 ل-س-ر

 814 م-س-ر

 816 ن-س-ر

 817 و-س-ر

 818 ه-س-ر

 820 ي-س-ر

 821......................................................................................................باب الراء والشني

 821 حلروفمع ما بعدمها من ا

 821 ص-ش-ر

 821 ض-ش-ر

 821 ط-ش-ر

 822 ظ-ش-ر

 822 ع-ض-ر

 825 غ-ش-ر

 825 ف-ش-ر

 826 ق-ش-ر

 829 ك-ش-ر

 830 ل-ش-ر

 830 م-ش-ر

 831 ن-ش-ر

 832 و-ش-ر

 832 ه-ش-ر

 833 ي-ش-ر

 834.......................................................................................................باب الراء والصاد

 834 ا من احلروفمع ما بعدمه

 834 ض- ص-ر
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 834 ط- ص-ر

 835 ظ- ص-ر

 835 ع- ص-ر

 837 غ- ص-ر

 838 ف- ص-ر

 843 ك- ص-ر

 843 ل- ص-ر

 843 م- ص-ر

 844 ن- ص-ر

 844 و- ص-ر

 845 ه- ص-ر

 845 ي- ص-ر

 846.......................................................................................................باب الراء والضاد

 846 مع ما بعدمها من احلروف

 846 ط-ض-ر

 846 ظ-ض-ر

 846 ع-ض-ر

 849 غ-ض-ر

 850 ف-ض-ر

 851 ق-ض-ر

 851 ك-ض-ر

 852 ل-ض-ر

 852 م-ض-ر

 854 ن-ض-ر

 854 و-ض-ر

 855 ه-ض-ر

 855 ي-ض-ر

 855.......................................................................................................باب الراء والطاء

 855 مع ما بعدمها من احلروف

 855 ظ- ط-ر
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 856 ع- ط-ر

 856 غ- ط-ر

 856 ف- ط-ر

 858 ق- ط-ر

 861 ك- ط-ر

 861 ل- ط-ر

 862 م- ط-ر

 864 ن- ط-ر

 864 و- ط-ر

 865 ه- ط-ر

 866 ي- ط-ر

 866.......................................................................................................باب الراء والظاء

 866 مع ما بعدمها من احلروف

 866 ع- ظ-ر

 866 غ- ظ-ر

 866 ت- ظ-ر

 867 ق- ظ-ر

 868 ك- ظ-ر

 868 ل- ظ-ر

 868 ن- ظ-ر

 868 و- ظ-ر

 869 ه- ظ-ر

 869 ي- ظ-ر

 869.......................................................................................................باب الراء والعني

 869 مع ما بعدمها من احلروف

 869 غ- ع-ر

 869 ف- ع-ر

 873 ق- ع-ر

 875 ك- ع-ر

 877 ل- ع-ر
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 877 م- ع-ر

 879 ن- ع-ر

 881 و- ع-ر

 883 ه- ع-ر

 883 ي- ع-ر

 885.......................................................................................................باب الراء والغني

 885 مع ما بعدمها من احلروف

 885 ف- غ-ر

 888 ق- غ-ر

 888 ك- غ-ر

 888 ل- غ-ر

 889 م- غ-ر

 890 ن- غ-ر

 891 و- غ-ر

 892 ه- غ-ر

 892 ي- غ-ر

 892........................................................................................................باب الراء والفاء

 892 مع ما بعدمها من احلروف

 892 ق-ف-ر

 895 ك-ف-ر

 896 ل-ف-ر

 897 م-ف-ر

 897 ن-ف-ر

 898 و-ف-ر

 899 ه-ف-ر

 899 ي-ف-ر

 900......................................................................................................باب الراء والقاف

 900 مع ما بعدمها من احلروف

 900 ك- ق-ر

 900 ل- ق-ر
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 901 م- ق-ر

 903 ن- ق-ر

 906 و- ق-ر

 908 ه- ق-ر

 909 ي- ق-ر

 909.....................................................................................................باب الراء والكاف

 909 مع ما بعدمها من احلروف

 910 ل- ك-ر

 910 م- ك-ر

 911 ن- ك-ر

 912 و- ك-ر

 913 ه- ك-ر

 913 ي- ك-ر

 914........................................................................................................باب الراء والالم

 914 مع ما بعدمها من احلروف

 914 م- ل-ر

 914 ن- ل-ر

 914 و- ل-ر

 915 ه- ل-ر

 915 ي- ل-ر

 915........................................................................................................باب الراء وامليم

 915 مع ما بعدمها من احلروف

 915 ن-م-ر

 916 و-م-ر

 917 ه-م-ر

 918 ي-م-ر

 920.......................................................................................................باب الراء والنون

 920 وما بعدمها من احلروف

 920 و-ن-ر

 921 ه-ن-ر
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 922 ي-ن-ر

 923........................................................................................................باب الراء والواو

 923 مع ما بعدمها من احلروف

 923 ه- و-ر

 924 ي- و-ر

 924 ي-ه-ر

 925 حرف الزاي

 925 يف الثالثي الصحيح وما تشعب منه

 925.....................................................................................................باب الزاي والسني

 925.....................................................................................................باب الزاي والشني

 925 مع ما بعدمها من احلروف

 925 ص-ش-ز

 925 ع-ش-ز

 925 غ-ش-ز

 926 ف-ش-ز

 926 ق-ش-ز

 926 ك-ش-ز

 926 ل-ش-ز

 926 م-ش-ز

 926 ن-ش-ز

 926 و-ش-ز

 927 ه-ش-ز

 927 ي-ش-ز

 927.....................................................................................................باب الزاي والصاد

 927.....................................................................................................باب الزاي والضاد

 927 مع ما بعدمها من احلروف

 927 ط-ض-ز

 927 ع-ض-ز

 927 غ-ض-ز

 928 ف-ض-ز
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 928 ق-ض-ز

 928 م-ض-ز

 928 ن-ض-ز

 928 و-ض-ز

 929 ه-ض-ز

 929 ي-ض-ز

 929......................................................................................................باب الزاي والطاء

 929 مع ما بعدمها من احلروف

 929 ظ- ط-ز

 929 ع- ط-ز

 929 غ- ط-ز

 929 ف- ط-ز

 930 ق- ط-ز

 930 م- ط-ز

 930 ن- ط-ز

 930 و- ط-ز

 930 ه- ط-ز

 930......................................................................................................باب الزاي والظاء

 930......................................................................................................باب الزاي والعني

 930 مع ما بعدمها من احلروف

 930 غ- ع-ز

 930 ف- ع-ز

 931 ق- ع-ز

 932 ك- ع-ز

 932 ل- ع-ز

 933 م- ع-ز

 934 ن- ع-ز

 935 و- ع-ز

 936 ه- ع-ز

 936 ي- ع-ز

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1737   

 937......................................................................................................باب الزاي والغني

 937 من احلروفمع ما بعدمها 

 937 ف- غ-ز

 937 ق- غ-ز

 937 ل- غ-ز

 938 م- غ-ز

 938 ن- غ-ز

 938 و- غ-ز

 938 ه- غ-ز

 938 ي- غ-ز

 939.......................................................................................................باب الزاي والفاء

 939 من احلروفمع ما بعدمها 

 939 ق-ف-ز

 939 ك-ف-ز

 939 ل-ف-ز

 940 م-ف-ز

 940 ن-ف-ز

 941 و-ف-ز

 942 ه-ف-ز

 942 ي-ف-ز

 942.....................................................................................................باب الزاي والقاف

 942 من احلروفمع ما بعدمها 

 942 ك- ق-ز

 942 زق ل

 943 م- ق-ز

 943 ن- ق-ز

 943 و- ق-ز

 944 ه- ق-ز

 944  ي- ق-ز

 945....................................................................................................باب الزاي والكاف
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 945 مع ما بعدمها من احلروف

 945 ل- ك-ز

 945 م- ك-ز

 945 ن- ك-ز

 946 و- ك-ز

 947 ه- ك-ز

 947 ي- ك-ز

 947.......................................................................................................باب الزاي والالم

 947 مع ما بعدمها من احلروف

 947 م- ل-ز

 948 ن- ل-ز

 948 و- ل-ز

 949 ه- ل-ز

 949 ي- ل-ز

 949.......................................................................................................باب الزاي وامليم

 949 مع ما بعدمها من احلروف

 950 و-م-ز

 951 ه-م-ز

 952 ي-م-ز

 952......................................................................................................باب الزاي والنون

 952 مع ما بعدمها من احلروف

 952 و-ن-ز

 953 ه-ن-ز

 953 ي-ن-ز

 953......................................................................................................ب الزاي والواوبا

 953 مع ما بعدمها من احلروف

 953 ه- و-ز

 954 ي- و-ز

 954 حرف السني يف الثالثي الصحيح

 954.....................................................................................................باب السني والشني
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 954 مها من احلروفمع ما بعد

 954 ص-ش-س

 954 ع-ش-س

 954 غ-ش-س

 954 ف-ش-س

 954 ق-ش-س

 955 ك-ش-س

 955 ل-ش-س

 955 م-ش-س

 955 ن-ش-س

 956 و-ش-س

 956 ه-ش-س

 956.....................................................................................................باب السني والصاد

 956.....................................................................................................باب السني والضاد

 956 مع ما بعدمها من احلروف

 956 ط-ض-ش

 956 ع-ض-س

 956 غ-ض-س

 957 ف-ض-س

 957 ق-ض-س

 957 م-ض-س

 957 ن-ض-س

 957 ه-ض-س

 957 ي-ض-س

 957......................................................................................................باب السني والطاء

 957 مع ما بعدمها من احلروف

 958 ظ- ط-س

 958 ع- ط-س

 958 غ- ط-س

 958 ف- ط-س
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 959 ق- ط-س

 960 ك- ط-س

 960 ل- ط-س

 961 م- ط-س

 962 ن- ط-س

 962 و- ط-س

 963 ه- ط-س

 963 ي- ط-س

 963......................................................................................................باب السني والظاء

 963......................................................................................................باب السني والعني

 963  احلروفمع ما بعدمها من

 963 غ- ع-س

 964 ف- ع-س

 964 ق- ع-س

 965 ك- ع-س

 966 ل- ع-س

 967 م- ع-س

 968 ن- ع-س

 969 و- ع-س

 970 ه- ع-س

 970 ي- ع-س

 971......................................................................................................باب السني والغني

 971 مع ما بعدمها من احلروف

 971 ف- غ-س

 971 ق- غ-س

 971 ك- غ-س

 971 ل- غ-س

 972 م- غ-س

 972 ن- غ-س

 972 و- غ-س
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 972 ه- غ-س

 972 ي- غ-س

 973......................................................................................................باب السني والفاء

 973 مع ما بعدمها من احلروف

 973 ق-ف-س

 973 ك-ف-س

 974 ل-ف-س

 975 م-ف-س

 975 ن-ف-س

 976 و-ف-س

 977 ه-ف-س

 977 ي-ف-س

 977....................................................................................................باب السني والقاف

 977 مع ما بعدمها من احلروف

 977 ك- ق-س

 977 ل- ق-س

 979 م- ق-س

 980 ن- ق-س

 980 و- ق-س

 981 ه- ق-س

 982 ي- ق-س

 982....................................................................................................باب السني والكاف

 982 مع ما بعدمها من احلروف

 982 ل- ك-س

 983 م- ك-س

 984 ن- ك-س

 985 و- ك-س

 987 ه- ك-س

 987 ي- ك-س

 987......................................................................................................باب السني والالم
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 987  احلروفمع ما بعدمها من

 987 م- ل-س

 989 ن- ل-س

 990 و- ل-س

 990 ه- ل-س

 990 ي- ل-س

 991.......................................................................................................باب السني وامليم

 991 مع ما بعدمها من احلروف

 991 ن-م-س

 992 و-م-س

 992 ه-م-س

 993 ي-م-س

 993......................................................................................................باب السني والنون

 993 فمع ما بعدمها من احلرو

 993 و-ن-س

 994 ه-ن-س

 994 ي-ن-س

 994......................................................................................................باب السني والواو

 994 مع ما بعدمها من احلروف

 994 ه- و-س

 994 ي- و-س

 995.......................................................................................................باب السني واهلاء

 995 مع ما بعدمها من احلروف

 995 ي-ه-س

 995 حرف الشني يف الثالثي الصحيح

 995 وما تشعب منه

 995.....................................................................................................باب الشني والصاد

 995 مع ما بعدمها من احلروف

 995 ض- ص-ش

 995 ق- ص-ش
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 996 ك- ص-ش

 996 م- ص-ش

 996 ن- ص-ش

 996 و- ص-ش

 996 ه- ص-ش

 996 ي- ص-ش

 997.....................................................................................................باب الشني والضاد

 997......................................................................................................باب الشني والطاء

 997 مع ما بعدمها من احلروف

 997 ع- ط-ش

 997 غ- ط-ش

 997 ف- ط-ش

 997 ق- ط-ش

 997 ك- ط-ش

 998 ل- ط-ش

 998 م- ط-ش

 998 ن- ط-ش

 999 و- ط-ش

 1000 ه- ط-ش

 1000 ي- ط-ش

 1000....................................................................................................باب الشني والظاء

 1000 مع ما بعدمها من احلروف

 1000 ع- ظ-ش

 1000 ف- ظ-ش

 1001 ق- ظ-ش

 1001 م- ظ-ش

 1001 ن- ظ-ش

 1001 و- ظ-ش

 1001 ه- ظ-ش

 1001 ي- ظ-ش
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 1002.................................................................................باب الشني والعني مع باقي احلروف

 1002 غ- ع-ش

 1002 ف- ع-ش

 1002 ق- ع-ش

 1003 ك- ع-ش

 1003 ل- ع-ش

 1004 م- ع-ش

 1004 ن- ع-ش

 1004 و- ع-ش

 1006 ه- ع-ش

 1006 ي- ع-ش

 1006....................................................................................................باب الشني والغني

 1006  بعدمها من احلروفمع ما

 1006 ف- غ-ش

 1007 ق- غ-ش

 1007 ل- غ-ش

 1007 م- غ-ش

 1007 ن- غ-ش

 1008 و- غ-ش

 1008 ه- غ-ش

 1008 ي- غ-ش

 1008....................................................................................................باب الشني والفاء

 1008 مع ما بعدمها من احلروف

 1008 ق-ف-ش

 1008 ك-ف-ش

 1009 ل-ف-ش

 1009 م-ف-ش

 1009 ن-ف-ش

 1009 و-ف-ش

 1010 ه-ف-ش
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 1010 ي-ف-ش

 1010..................................................................................................باب الشني والقاف

 1010 مع ما بعدمها من احلروف

 1010 ك- ق-ش

 1010 ل- ق-ش

 1010 م- ق-ش

 1011 و- ق-ش

 1011 ه- ق-ش

 1012 ي- ق-ش

 1012..................................................................................................باب الشني والكاف

 1012 مع ما بعدمها من احلروف

 1012 ل- ك-ش

 1013 م- ك-ش

 1013 ن- ك-ش

 1013 و- ك-ش

 1014 ه- ك-ش

 1014 ي- ك-ش

 1015....................................................................................................باب الشني والالم

 1015 مها من احلروفمع ما بعد

 1015 م- ل-ش

 1016 ن- ل-ش

 1016 و- ل-ش

 1017 ه- ل-ش

 1017 ي- ل-ش

 1018.....................................................................................................باب الشني وامليم

 1018 مع ما بعدمها من احلروف

 1018 ن-م-ش

 1018 و-م-ش

 1018 ه-م-ش

 1019 ي-م-ش
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 1019....................................................................................................باب الشني والنون

 1019  ما بعدمها من احلروفمع

 1019 و-ن-ش

 1020 ه-ن-ش

 1020 ي-ن-ش

 1020....................................................................................................باب الشني والواو

 1020 مع ما بعدمها من احلروف

 1020 ه- و-ش

 1020 ي- و-ش

 1021.....................................................................................................باب الشني واهلاء

 1021 وما بعدمها من احلروف

 1022 ي-ه-ش

 1022 حرف الصاد

 1022 يف الثالثي الصحيح وما تشعب منه

 1022...................................................................................................باب الصاد والضاد

 1022....................................................................................................باب الصاد والطاء

 1022....................................................................................................باب الصاد والظاء

 1022....................................................................................................باب الصاد والعني

 1022 مع ما بعدمها من احلروف

 1022 غ-ع- ص

 1022 ف-ع- ص

 1023 ق-ع- ص

 1024 ك-ع- ص

 1024 ل-ع- ص

 1025 م-ع- ص

 1025 ن-ع- ص

 1026 و-ع- ص

 1026 ه-ع- ص

 1026 ي-ع- ص

 1027....................................................................................................باب الصاد والغني
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 1027 مع ما بعدمها من احلروف

 1027 ف-غ- ص

 1027 ق-غ- ص

 1027 ل-غ- ص

 1027 م-غ- ص

 1028 ن-غ- ص

 1028 و-غ- ص

 1029 ه-غ- ص

 1029 ي-غ- ص

 1029.................................................................................................... الصاد والفاءباب

 1029 وما بعدمها من احلروف

 1029 ق- ف- ص

 1030 ك- ف- ص

 1030 ل- ف- ص

 1031 م- ف- ص

 1031 ن- ف- ص

 1032 و- ف- ص

 1033 ه- ف- ص

 1033 ي- ف- ص

 1033..................................................................................................باب الصاد والقاف

 1033 مع ما بعدمها من احلروف

 1033 ك-ق- ص

 1033 ل-ق- ص

 1034 م-ق- ص

 1035 ن-ق- ص

 1035 و-ق- ص

 1035 ه-ق- ص

 1036 ي-ق- ص

 1036..................................................................................................باب الصاد والكاف

 1036 مع ما بعدمها من احلروف
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 1036 ل-ك- ص

 1036 م-ك- ص

 1036 ن-ك- ص

 1036 و-ك- ص

 1037 ه-ك- ص

 1037 ي-ك- ص

 1037....................................................................................................باب الصاد والالم

 1037 مع ما بعدمها من احلروف

 1037 م-ل- ص

 1037 ن-ل- ص

 1038 و-ل- ص

 1039 ه-ل- ص

 1039 ي-ل- ص

 1040.....................................................................................................باب الصاد وامليم

 1040 مع ما بعدمها من احلروف

 1040 ن- م- ص

 1040 و- م- ص

 1040 ه- م- ص

 1041 ي- م- ص

 1041....................................................................................................باب الصاد والنون

 1041 مع ما بعدمها من احلروف

 1041 و- ن- ص

 1041 ه- ن- ص

 1041 ي- ن- ص

 1042....................................................................................................اب الصاد والواوب

 1042 مع ما بعدمها من احلروف

 1042 ه-و- ص

 1042 ي-و- ص

 1043 ي- ه- ص

 1043 حرف الضاد يف الثالثي الصحيح
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 1043 ب منهوما تشع

 1043....................................................................................................باب الضاد والطاء

 1043 مع ما بعدمها من احلروف

 1043 ظ- ط-ض

 1043 ع- ط-ض

 1044 غ- ط-ض

 1044 ف- ط-ض

 1044 ق- ط-ض

 1044 ن- ط-ض

 1044 و- ط-ض

 1045....................................................................................................باب الضاد والظاء

 1045....................................................................................................باب الضاد والعني

 1045 مع ما بعدمها من احلروف

 1045 غ- ع-ض

 1045 ف- ع-ض

 1045 ق- ع-ض

 1045 ك- ع-ض

 1046 ل- ع-ض

 1046 م- ع-ض

 1047 ن- ع-ض

 1047 و- ع-ض

 1048 ه- ع-ض

 1048 ي- ع-ض

 1048....................................................................................................باب الضاد والغني

 1048 مع ما بعدمها من احلروف

 1048 ف- غ-ض

 1049 ق- غ-ض

 1049 ل- غ-ض

 1049 م- غ-ض

 1050 ن- غ-ض

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1750   

 1050 و- غ-ض

 1050 ه- غ-ض

 1050 ي- غ-ض

 1051....................................................................................................باب الضاد والفاء

 1051 مع ما بعدمها من احلروف

 1051 ق-ف-ض

 1051 ك-ف-ض

 1051 ل-ف-ض

 1051 م-ف-ض

 1051 ن-ف-ض

 1052 و-ف-ض

 1052 ه-ف-ض

 1052 ي-ف-ض

 1053..................................................................................................باب الضاد والقاف

 1053 مع ما بعدمها من احلروف

 1053 ك- ق-ض

 1053 م- ق-ض

 1054 ن- ق-ض

 1054 و- ق-ض

 1054 ه- ق-ض

 1054 قد وقعت يف ِقضة من شرِج

 1055 ي- ق-ض

 1055..................................................................................................باب الضاد والكاف

 1055 مع ما بعدمها من احلروف

 1055 ل- ك-ض

 1055 م- ك-ض

 1055 ن- ك-ض

 1055 و- ك-ض

 1056 ه- ك-ض

 1056....................................................................................................باب الضاد والالم
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 1056 مع ما بعدمها من احلروف

 1056 م-ل-ض

 1056 ن-ل-ض

 1056 و-ل-ض

 1056 ه-ل-ض

 1057 ي-ل-ض

 1057.....................................................................................................باب الضاد وامليم

 1057 مع ما بعدمها من احلروف

 1057 ن-م-ض

 1057 و-م-ض

 1057 ه-م-ض

 1058 ي-م-ض

 1058....................................................................................................باب الضاد والنون

 1058 مع ما بعدمها من احلروف

 1058 و- ن-ض

 1059 ه- ن-ض

 1059 ي- ن-ض

 1059....................................................................................................اد والواوباب الض

 1059 مع ما بعدمها من احلروف

 1059 ه- و-ض

 1059 ي- و-ض

 1060..............................................................................................باب الضاد واهلاء والياء

 1060 ي-ه-ض

 1060 ثي الصحيححرف الطاء يف الثال

 1060.....................................................................................................باب الطاء والظاء

 1060.....................................................................................................باب الطاء والعني

 1060 ع ما بعدمها من احلروفم

 1060 غ-ع- ط

 1060 ف-ع- ط

 1061 ق-ع- ط
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 1062 ك-ع- ط

 1062 ل-ع- ط

 1063 م-ع- ط

 1063 ن-ع- ط

 1064 و-ع- ط

 1064 ه-ع- ط

 1064 ي-ع- ط

 1065.....................................................................................................باب الطاء والغني

 1065 مع ما بعدمها من احلروف

 1065 ف-غ- ط

 1065 ق-غ- ط

 1065 ل-غ- ط

 1066 م-غ- ط

 1066 ن-غ- ط

 1066 و-غ- ط

 1066 ه-غ- ط

 1066 ي-غ- ط

 1067.....................................................................................................باب الطاء والفاء

 1067 مع ما بعدمها من احلروف

 1067 ق- ف- ط

 1067 ك- ف- ط

 1067 ل- ف- ط

 1068 م- ف- ط

 1068 ن- ف- ط

 1069 و- ف- ط

 1070 ه- ف- ط

 1070 ي- ف- ط

 1070 ك-ق- ط

 1070 ل-ق- ط

 1072 م-ق- ط
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 1073 ن-ق- ط

 1074 و-ق- ط

 1074 ه-ق- ط

 1074 ي-ق- ط

 1074..................................................................................................باب الطاء والكاف

 1075 مع ما بعدمها من احلروف

 1075.....................................................................................................باب الطاء والالم

 1075 مع ما بعدمها من احلروف

 1075 م-ل- ط

 1076 ن-ل- ط

 1076 و-ل- ط

 1076 ه-ل- ط

 1076 ي-ل- ط

 1077......................................................................................................باب الطاء وامليم

 1077 مع ما بعدمها من احلروف

 1077 ن- م- ط

 1077 و- م- ط

 1077 ه- م- ط

 1077 ي- م- ط

 1078....................................................................................................باب الطاء والنون

 1078 مع ما بعدمها من احلروف

 1078 و- ن- ط

 1079 ه- ن- ط

 1079 ي- ن- ط

 1079.....................................................................................................باب الطاء والواو

 1079 مع ما بعدمها من احلروف

 1079 ه-و- ط

 1079 ي-و- ط

 1080...............................................................................................باب الطاء واهلاء والياء

 1080 حرف الظاء يف الثالثي الصحيح
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 1080 تشعب منهوما 

 1080.....................................................................................................باب الظاء والعني

 1080 مع ما بعدمها من احلروف

 1080 غ-ع- ظ

 1080 ف-ع- ظ

 1081 ق-ع- ظ

 1081 ك-ع- ظ

 1081 ل-ع- ظ

 1081 م-ع- ظ

 1082 ن-ع- ظ

 1082 و-ع- ظ

 1082 ه-ع- ظ

 1082 ي-ع- ظ

 1083.....................................................................................................لظاء والغنيباب ا

 1083 مع ما بعدمها من احلروف

 1083 ف-غ- ظ

 1083 ل-غ- ظ

 1083 م-غ- ظ

 1083 ن-غ- ظ

 1083 و-غ- ظ

 1083 ي-غ- ظ

 1084.....................................................................................................باب الظاء والفاء

 1084 مع ما بعدمها من احلروف

 1084 ق- ف- ظ

 1084 ل- ف- ظ

 1084 م- ف- ظ

 1085 ن- ف- ظ

 1085 و- ف- ظ

 1085 ي- ف- ظ

 1085...................................................................................................قافباب الظاء وال
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 1085 مع ما بعدمها من احلروف

 1085 ك-ق- ظ

 1085 ي-ق- ظ

 1086..................................................................................................باب الظاء والكاف

 1086 مع ما بعدمها من احلروف

 1086 ل-ك- ظ

 1086 م-ك- ظ

 1086 ن-ك- ظ

 1086 و-ك- ظ

 1086 ه-ك- ظ

 1086 ي-ك- ظ

 1087.....................................................................................................باب الظاء والالم

 1087 مع ما بعدمها من احلروف

 1087 م-ل- ظ

 1088 ن-ل- ظ

 1088 ه-ل- ظ

 1088 ي-ل- ظ

 1088......................................................................................................باب الظاء وامليم

 1088 ا من احلروفمع ما بعدمه

 1088 ن- م- ظ

 1088 و- م- ظ

 1088 ه- م- ظ

 1088 ي- م- ظ

 1089....................................................................................................باب الظاء والنون

 1089 مع ما بعدمها من احلروف

 1089 و- ن- ظ

 1089 ه- ن- ظ

 1089 ي- ن- ظ

 1089.....................................................................................................باب الظاء والواو

 1089...............................................................................................باب الظاء واهلاء والياء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1756   

 1089 حرف العني يف الثالثي الصحيح

 1089 وما تشعب منه

 1089.....................................................................................................باب العني والغني

 1089.....................................................................................................باب العني والفاء

 1090 مع ما بعدمها من احلروف

 1090 ق- ف- ع

 1090 ك- ف- ع

 1091 ل- ف- ع

 1091 م- ف- ع

 1091 ن- ف- ع

 1092 و- ف- ع

 1092 ه- ف- ع

 1092 ي- ف- ع

 1093...................................................................................................باب العني والقاف

 1093 مع ما بعدمها من احلروف

 1093 ك-ق- ع

 1093 ل-ق- ع

 1095 م-ق- ع

 1096 ن-ق- ع

 1098 و-ق- ع

 1100 ه-ق- ع

 1101 ي-ق- ع

 1101 ل-ك- ع

 1101 م-ق- ع

 1102 ن-ك- ع

 1103 و-ك- ع

 1103 ه-ك- ع

 1103 ي-ك- ع

 1104.....................................................................................................باب العني والالم

 1104 مع ما بعدمها من احلروف
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 1104 م-ل- ع

 1105 ن-ل- ع

 1106 و-ل- ع

 1107 ه-ل- ع

 1107 ي-ل- ع

 1108......................................................................................................باب العني وامليم

 1108 مع ما بعدمها من احلروف

 1108 ن- م- ع

 1110 و- م- ع

 1110 ه- م- ع

 1110 ي- م- ع

 1111....................................................................................................باب العني والنون

 1111 فمع ما بعدمها من احلرو

 1111 و-ن- ع

 1111 ه-ن- ع

 1112 ي-ن- ع

 1113.....................................................................................................باب العني والواو

 1113 مع ما بعدمها من احلروف

 1113 ه-و- ع

 1113 ي-و- ع

 1114.............................................................................................باب العني واهلاء مع الياء

 1114 حرف الغني يف الثالثي الصحيح

 1115 وما تشعب منه

 1115.....................................................................................................باب الغني والفاء

 1115 مع ما بعدمها من احلروف

 1115 ق- ف- غ

 1115 ك- ف- غ

 1115 ل- ف- غ

 1115 م- ف- غ

 1116 ن- ف- غ
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 1116 و- ف- غ

 1116 ه- ف- غ

 1117 ي- ف- غ

 1117...................................................................................................باب الغني والقاف

 1117 دمها من احلروفمع ما بع

 1117 ك-ق- غ

 1117 ل-ق- غ

 1117 م-ق- غ

 1117 ن-ق- غ

 1118 و-ق- غ

 1118 ه-ق- غ

 1118 ي-ق- غ

 1118...................................................................................................باب الغني والكاف

 1118.....................................................................................................باب الغني والالم

 1118 مع ما بعدمها من احلروف

 1118 م-ل- غ

 1119 ن-ل- غ

 1119 و-ل- غ

 1120 ه-ل- غ

 1120 ي-ل- غ

 1121......................................................................................................باب الغني وامليم

 1121 مع ما بعدمها من احلروف

 1121 ن- م- غ

 1121 و- م- غ

 1121 ه- م- غ

 1122 ي- م- غ

 1122....................................................................................................باب الغني والنون

 1122 مع ما بعدمها من احلروف

 1122 و-ن- غ

 1122 ه-ن- غ
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 1123 ي-ن- غ

 1123.....................................................................................................باب الغني والواو

 1123 مع ما بعدمها من احلروف

 1123 ه-و- غ

 1123 ي-و- غ

 1123...............................................................................................باب الغني واهلاء والياء

 1124 حرف الفاء يف الثالثي الصحيح

 1124 وما تشعب منه

 1124....................................................................................................باب الفاء والقاف

 1124 مع ما بعدمها من احلروف

 1124 ك- ق-ف

 1124 ل- ق-ف

 1125 م- ق-ف

 1126 ن- ق-ف

 1126 و- ق-ف

 1127 ه- ق-ف

 1128 ي- ق-ف

 1128...................................................................................................باب الفاء والكاف

 1128 مع ما بعدمها من احلروف

 1128 ل-ك-ف

 1129 م-ك-ف

 1129 ن-ك-ف

 1130 و-ك-ف

 1130 ه-ك-ف

 1130 ي-ك-ف

 1130......................................................................................................باب الفاء والالم

 1130 مع ما بعدمها من احلروف

 1131 م-ل-ف

 1131 ن-ل-ف

 1131 و-ل-ف
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 1131 ه-ل-ف

 1132 ي-ل-ف

 1132......................................................................................................باب الفاء وامليم

 1132 مع ما بعدمها من احلروف

 1132 ن-م-ف

 1132 و-م-ف

 1132 ه-م-ف

 1132 ي-م-ف

 1133.....................................................................................................باب الفاء والنون

 1133 مع ما بعدمها من احلروف

 1133 و- ن-ف

 1133 ه- ن-ف

 1133 ي- ن-ف

 1134.....................................................................................................باب الفاء والواو

 1134 مع ما بعدمها من احلروف

 1134 ه- و-ف

 1134 ي- و-ف

 1134................................................................................................باب الفاء واهلاء والياء

 1135 ي-ه-ف

 1135 حرف القاف يف الثالثي الصحيح

 1135 وما تشعب منه

 1135.................................................................................................باب القاف والكاف

 1135....................................................................................................باب القاف والالم

 1135 مع ما بعدمها من احلروف

 1135 م-ل- ق

 1136 ن-ل- ق

 1137 و-ل- ق

 1138 ه-ل- ق

 1138 ي-ل- ق

 1139....................................................................................................باب القاف وامليم
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 1139 مع ما بعدمها من احلروف

 1139 ن- م- ق

 1139 و- م- ق

 1140 ه- م- ق

 1141 ي- م- ق

 1141...................................................................................................باب القاف والنون

 1141 مع ما بعدمها من احلروف

 1141 و-ن- ق

 1141 ه-ن- ق

 1142 ي-ن- ق

 1142....................................................................................................باب القاف والواو

 1142 مع ما بعدمها من احلروف

 1143 ه-و- ق

 1143...........................................................................................باب القاف واهلاء مع الياء

 1143 ي- ه- ق

 1143 حرف الكاف يف الثالثي الصحيح

 1143 وما تشعب منه

 1143...................................................................................................باب الكاف والالم

 1143 مع ما بعدمها من احلروف

 1143 م- ل-ك

 1144 ن- ل-ك

 1145 و- ل-ك

 1145 ه- ل-ك

 1146 ي- ل-ك

 1146....................................................................................................كاف وامليمباب ال

 1146 مع ما بعدمها من احلروف

 1146 ن- م-ك

 1146 و- م-ك

 1147 ه- م-ك

 1147 ي- م-ك
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 1148..................................................................................................باب الكاف والنون

 1148 مع ما بعدمها من احلروف

 1148 و-ن-ك

 1148 ه-ن-ك

 1149 ي-ن-ك

 1149...................................................................................................باب الكاف والواو

 1149 مع ما بعدمها من احلروف

 1149 ه-و-ك

 1149 ي-و-ك

 1149.............................................................................................باب الكاف واهلاء والياء

 1149 حرف الالم يف الثالثي الصحيح

 1150 وما تشعب منه

 1150......................................................................................................باب الالم وامليم

 1150 مع ما بعدمها من احلروف

 1150 ن- م-ل

 1150 و- م-ل

 1150 ه- م-ل

 1151 ي- م-ل

 1151.....................................................................................................باب الالم والنون

 1151 مع ما بعدمها من احلروف

 1151 و-ن-ل

 1152 ه-ن-ل

 1152 ي-ن-ل

 1153.....................................................................................................باب الالم والواو

 1153 مع ما بعدمها من احلروف

 1153 ه-و-ل

 1153 ي-و-ل

 1154................................................................................................باب الالم واهلاء والياء

 1155 مليم يف الثالثي الصحيححرف ا

 1155 وما تشعب منه
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 1155.....................................................................................................باب امليم والنون

 1155 مع ما بعدمها من احلروف

 1155 و-ن-م

 1156 ه-ن-م

 1157 ي-ن-م

 1158......................................................................................................باب امليم والواو

 1158 مع ما بعدمها من احلروف

 1158 ه- و-م

 1158 ي- و-م

 1159................................................................................................باب امليم واهلاء والياء

 1159 لثالثي الصحيححرف النون يف ا

 1159 وما تشعب منه

 1159.....................................................................................................باب النون والواو

 1159  ما بعدمها من احلروفمع

 1159 ه- و- ن

 1160 ي- و- ن

 1160...............................................................................................اء والياءباب النون واهل

 1161 حرف الواو يف الثالثي الصحيح

 1161...............................................................................................باب الواو واهلاء والياء

 1161 ي- ه- و

 1161 باب من الثالثي جيتمع فيه حرفان مثالن

 1161 األمساء واملصادريف موضع الفاء والعني أو العني والالم أو الفاء والالم من 

 1161...........................................................................................................حرف الباء

 1161 ت- ت-ب

 1161 ث- ث-ب

 1162 ج- ج-ب

 1162 ح- ح-ب

 1162 خ- خ-ب

 1162 د-د-ب

 1162 ذ-ذ-ب
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 1163 ر- ر-ب

 1163 ز- ز-ب

 1163 س- س-ب

 1163 ش- ش-ب

 1164 ص-ص-ب

 1164 ض-ض-ب

 1164 ط-ط-ب

 1164 ظ-ظ-ب

 1164 ع-ع-ب

 1164 غ-غ-ب

 1164 ف-ف-ب

 1164 ق-ق-ب

 1165 ك- ك-ب

 1165 ل- ل-ب

 1165 م- م-ب

 1165 ن-ن-ب

 1165 و-و-ب

 1165 ه-ه-ب

 1165 ي- ي-ب

 1165...........................................................................................................حرف التاء

 1165 ث- ث-ت

 1166 ح- ح-ت

 1166 خ- خ-ت

 1166 د-د-ت

 1166 ص-ص-ت

 1166 ض-ض-ت

 1166 ع-ع-ت

 1166 غ-غ-ت

 1166 ن-ن-ت

 1166 و-و-ت
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 1167...........................................................................................................حرف الثاء

 1167 ج- ج-ث

 1167 ح- ح-ث

 1167 ل- ل-ث

 1167 م- م-ث

 1167 ن-ن-ث

 1167 و-و-ث

 1167..........................................................................................................حرف اجليم

 1167 ح-ح-ج

 1168 خ-خ-ج

 1168 د- د-ج

 1168 ذ- ذ-ج

 1168 ر-ر-ج

 1168 ز-ز-ج

 1168 س-س-ج

 1168 ش-ش-ج

 1169 ص- ص-ج

 1169 ف-ف-ج

 1169 ق- ق-ج

 1169 ل- ل-ج

 1169 م-م-ج

 1169 ن-ن-ج

 1169 و- و-ج

 1169...........................................................................................................حرف احلاء

 1169 خ-خ-ح

 1169 د- د-ح

 1170 ذ- ذ-ح

 1170 ر-ر-ح

 1170 ز-ز-ح

 1170 ص- ص-ح
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 1170 ض-ض-ح

 1170 ط- ط-ح

 1170 ف-ف-ح

 1170 ق- ق-ح

 1171 ك- ك-ح

 1171 ل- ل-ح

 1171 م-م-ح

 1171 ن-ن-ح

 1171 و- و-ح

 1171...........................................................................................................حرف اخلاء

 1171 د- د-خ

 1171 ذ- ذ-خ

 1171 ر-ر-خ

 1172 ز-ز-خ

 1172 س-س-خ

 1172 ف-ف-خ

 1172 ق- ق-خ

 1172 ك- ك-خ

 1172 ل- ل-خ

 1172 م-م-خ

 1172 ن-ن-خ

 1172 و- و-خ

 1173..........................................................................................................حرف الدال

 1173 ذ-ذ- د

 1173 ر- ر- د

 1173 ز- ز- د

 1173 س- س- د

 1173 ش- ش- د

 1173 ص-ص- د

 1173 ض- ض- د
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 1173 ع-ع- د

 1174 غ-غ- د

 1174 ف- ف- د

 1174 ق-ق- د

 1174 ك-ك- د

 1174 ل-ل- د

 1174 م- م- د

 1174 ن- ن- د

 1174 و-و- د

 1174 ه- ه- د

 1175 ي- ي- د

 1175..........................................................................................................حرف الذال

 1175 ر- ر- ذ

 1175 ف- ف- ذ

 1175 ق-ق- ذ

 1175 ك-ك- ذ

 1175 ه- ه- ذ

 1175 ي- ي- ذ

 1175...........................................................................................................حرف الراء

 1175 ز-ز-ر

 1176 س-س-ر

 1176 ش-ش-ر

 1176 ص- ص-ر

 1176 ض-ض-ر

 1176 ط- ط-ر

 1176 ظ- ظ-ر

 1177 ع- ع-ر

 1177 غ- غ-ر

 1177 ف-ف-ر

 1177 ق- ق-ر
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 1177 ك- ك-ر

 1177 ل- ل-ر

 1177 م-م-ر

 1177 ن-ن-ر

 1177..........................................................................................................حرف الزاي

 1177 س-س-ز

 1178 ع- ع-ز

 1178 غ- غ-ز

 1178 ك- ك-ز

 1178 ل- ل-ز

 1178 م-م-ز

 1178.........................................................................................................حرف السني

 1178 ش-ش-س

 1178 ع- ع-س

 1178 غ- غ-س

 1179 ق- ق-س

 1179 ك- ك-س

 1179 ل- ل-س

 1179 م-م-س

 1179 ن-ن-س

 1179 و- و-س

 1179.........................................................................................................حرف الشني

 1179 ص- ص-ش

 1179 ض-ض-ش

 1180 ط- ط-ش

 1180 ظ- ظ-ش

 1180 ع- ع-ش

 1180 غ- غ-ش

 1181 ف-ف-ش

 1181 ق- ق-ش
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 1181 ك- ك-ش

 1181 ل- ل-ش

 1181 م-م-ش

 1181 ن-ن-ش

 1181 و- و-ش

 1181.........................................................................................................حرف الصاد

 1182 ض- ض- ص

 1182 غ-غ- ص

 1182 ف- ف- ص

 1182 ق-ق- ص

 1182 ك-ك- ص

 1182 ل-ل- ص

 1182 م- م- ص

 1182 ن- ن- ص

 1182 و-و- ص

 1183.........................................................................................................حرف الضاد

 1183 ط- ط-ض

 1183 ف-ف-ض

 1183 ق- ق-ض

 1183 ك- ك-ض

 1183 ل-ل-ض

 1183 م-م-ض

 1183 ن- ن-ض

 1183 و- و-ض

 1184 ه-ه-ض

 1184 ي-ي-ض

 1184..........................................................................................................حرف الطاء

 1184 ظ-ظ- ط

 1184 ف- ف- ط

 1184 ق-ق- ط
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 1184 ك-ك- ط

 1184 ل-ل- ط

 1184 م- م- ط

 1185 ن- ن- ط

 1185..........................................................................................................حرف الظاء

 1185 ع-ع- ظ

 1185 ل-ل- ظ

 1185 م- م- ظ

 1185..........................................................................................................حرف العني

 1185 غ-غ- ع

 1185 ق-ق- ع

 1185 ك-ك- ع

 1185 ل-ل- ع

 1186 م- م- ع

 1186 ن-ن- ع

 1186 و-و- ع

 1186..........................................................................................................حرف الغني

 1186 ف- ف- غ

 1186 ل-ل- غ

 1186 م- م- غ

 1186 ن-ن- غ

 1186...........................................................................................................حرف الفاء

 1186 ق- ق-ف

 1187 ك-ك-ف

 1187 ل-ل-ف

 1187 م-م-ف

 1187 ن- ن-ف

 1187 و- و-ف

 1187 ه-ه-ف

 1187 ي-ي-ف
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 1187.........................................................................................................حرف القاف

 1187 ك-ك- ق

 1188 ل-ل- ق

 1188 م- م- ق

 1188 ن-ن- ق

 1188 و-و- ق

 1188........................................................................................................حرف الكاف

 1188 ل- ل-ك

 1188 م- م-ك

 1188 ن-ن-ك

 1188 و-و-ك

 1189...........................................................................................................حرف الالم

 1189 م- م-ل

 1189 ن-ن-ل

 1189 ه-ه-ل

 1189 ي- ي-ل

 1189...........................................................................................................حرف امليم

 1189 ن-ن-م

 1189 ه-ه-م

 1189 ي-ي-م

 1190..........................................................................................................حرف النون

 1190 و- و- ن

 1190...........................................................................................................حرف الواو

 1190 ه- ه- و

 1190 ي- ي- و

 1190 حرف اهلاء

 1190 ي-ي-ه

 1190...........................................................................................................حرف الياء

 1190 ي-ي-ي

 1190 باب ما كان عني الفعل منه أحد حروف اللني
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 1192أبواب ما حلق بالثالثي الصحيح حبرف من حروف اللني

 1192 شعب منهوما ت

 1192 باب الباء يف املعتل

 1192 وما تشعب منه

 1192 ي-ا- و- ت-ب

 1192 ي-ا- و- ث-ب

 1193 ي-ا-و- ج-ب

 1194 ي-ا-و- ح-ب

 1194 ي-ا-و- خ-ب

 1195 ي- ا- و-د-ب

 1196 ي- ا- و-ذ-ب

 1196 ي-ا-و- ر-ب

 1198 ي-ا-و- ز-ب

 1199 ي-ا-و- س-ب

 1200 ي-ا-و- ش-ب

 1201 ي- ا- و-ص-ب

 1202 ي- ا-و-ض-ب

 1202 ي- ا- و-ط-ب

 1202 ي- ا- و-ظ-ب

 1203 ي-ا- و-ع-ب

 1203 ي-ا- و-غ-ب

 1204 ي- ا-و-ف-ب

 1204 ي-ا- و-ق-ب

 1205 ي-ا- و- ك-ب

 1206  ي-  أ - و - ل - ب 

 1207 ي-ا-و- م-ب

 1207 ي- ا-و-ن-ب

 1208 ي- ا- و-و-ب

 1209 ي- ا-و-ه-ب

 1209 ي-ا-و- ي-ب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1773   

 1210 باب التاء يف املعتلّ

 1210 وما تشعب منه

 1210 ي-ا- و- ث-ت

 1210 ي-ا-و- ج-ت

 1210 ي-ا-و- ح-ت

 1211 ي-ا-و- خ-ت

 1211 ي- ا- و-د-ت

 1211 ي- ا- و-ذ-ت

 1211 ي-ا-و- ر-ت

 1212 ي-ا-و- ز-ت

 1212 ي-ا-و- س-ت

 1212 ي-ا-و- ش-ت

 1213 ي- ا- و-ص-ت

 1213 ي- ا-و-ض-ت

 1213 ي-ا- و-ع-ت

 1213 ي-ا- و-غ-ت

 1213 ي- ا-و-ف-ت

 1213 ي-ا- و-ق-ت

 1213 ي-ا- و- ل-ت

 1214 ي-ا-و- م-ت

 1214 ي- ا-و-ن-ت

 1214 ي- ا- و-و-ت

 1215 ي- ا-و-ه-ت

 1215 ي-ا-و- ي-ت

 1215 باب الثاء يف املعتلّ

 1215 وما تشعب منه

 1215 ي-ا-و- ج-ث

 1216 ي-ا-و- ح-ث

 1216 ي-ا-و- خ-ث

 1216 ي- ا- و-د-ث
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 1217 ي- ا- و-ذ-ث

 1217 ي-ا-و- ر-ث

 1218 ي-ا-و- ز-ث

 1218 ي-ا- و-ع-ث

 1218 ي-ا- و-غ-ث

 1218 ي- ا-و-ف-ث

 1219 ي-ا- و-ق-ث

 1219 ي-ا- و- ك-ث

 1219 ي-ا- و- ل-ث

 1219 ي-ا-و- م-ث

 1220 ي- ا-و-ن-ث

 1220 ي- ا- و-و-ث

 1220 ي- ا-و-ه-ث

 1220 ي-ا-و- ي-ث

 1220 اب اجليم يف املعتلّب

 1220 وما تشعب منه

 1220 ي- ا- و-ح-ج

 1221 ي- ا- و-خ-ج

 1221 ي-ا-و- د-ج

 1222 ي-ا-و- ذ-ج

 1223 ي- ا-و-ر-ج

 1224 ي- ا-و-ز-ج

 1225 ي- ا- و-س-ج

 1226 ي- ا-و-ش-ج

 1227 ي-ا- و- ص-ج

 1227 ي- ا- و-ض-ج

 1227 ي-ا-و- ط-ج

 1228 ي-ا-و- ظ-ج

 1228 ي-ا-و- ع-ج

 1229 ي-ا-و- غ-ج
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 1229 ي- ا- و-ف-ج

 1229 ي-ا-و- ق-ج

 1229 ي-ا-و- ك-ج

 1230 ي-ا-و- ل-ج

 1231 ي- ا- و-م-ج

 1232 ي-ا- و-ن-ج

 1233 ي-ا- و- و-ج

 1234 ي- ا- و-ه-ج

 1234 ي- ا-و-ي-ج

 1235 باب احلاء يف املعتلّ

 1235 وما تشعب منه

 1235 ي- ا- و-خ-ح

 1235 ي-ا-و- د-ح

 1235 ي-ا-و- ذ-ح

 1236 ي- ا-و-ر-ح

 1237 ي- ا-و-ز-ح

 1237 ي- ا- و-س-ح

 1238 ي- ا-و-ش-ح

 1238 ي-ا- و- ص-ح

 1238 ي- ا- و-ض-ح

 1240 ي-ا-و- ط-ح

 1240 ي-ا-و- ظ-ح

 1240 ي-ا-و- ع-ح

 1240 ي- ا- و-ف-ح

 1240 ي-ا-و- ق-ح

 1241 ي-ا-و- ك-ح

 1241 ي-ا-و- ل-ح

 1242 ي- ا- و-م-ح

 1242 ي-ا- و-ن-ح

 1242 ي-ا- و- و-ح
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 1242 ي- ا- و-ه-ح

 1243 ي- ا-و-ي-ح

 1243 باب اخلاء يف املعتلّ

 1243 وما تشعب منه

 1243 ي-ا-و- د-خ

 1243 ي-ا-و- ذ-خ

 1244 ي- ا-و-ر-خ

 1244 ي- ا-و-ز-خ

 1244 ي- ا- و-س-خ

 1245 ي- ا-و-ش-خ

 1245 ي-ا- و- ص-خ

 1245 ي- ا- و-ض-خ

 1246 ي-ا-و- ط-خ

 1246 ي-ا-و- ظ-خ

 1246 ي- ا- و-ف-خ

 1247 ي-ا-و- ق-خ

 1247 ي-ا-و- ل-خ

 1248 ي- ا- و-م-خ

 1248 ي-ا- و-ن-خ

 1249 ي-ا- و- و-خ

 1249 ي- ا- و-ه-خ

 1249 باب الدال يف املعتلّ

 1249 وما تشعب منه

 1249 ي- ا-و-ذ- د

 1249 ي-ا- و- ر- د

 1251 ي-ا- و- ز- د

 1251 ي-ا-و- س- د

 1251 ي-ا- و- ش- د

 1251 ي- ا-و-ص- د

 1251 ي-ا-و- ض- د
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 1252 ي- ا- و-ع- د

 1252 ي- ا- و-غ- د

 1253 ي-ا-و- ف- د

 1253 ي- ا- و-ق- د

 1254 ي- ا- و-د-ك

 1254 ي- ا- و-ل- د

 1255 ي-ا-و- م- د

 1255 ي-ا-و- ن- د

 1256 ي- ا-و-و- د

 1257 ي-ا-و- ه- د

 1258 باب الذال يف املعتلّ

 1258 وما تشعب منه

 1258 ي-ا- و- ر- ذ

 1258 ي-ا- و- ز- ذ

 1258 ي- ا- و-ع- ذ

 1258 ي- ا- و-غ- ذ

 1259 ي-ا-و- ف- ذ

 1259 ي- ا- و-ق- ذ

 1259 ي- ا- و-ك- ذ

 1259 ي- ا- و-ل- ذ

 1259 ي-ا-و- م- ذ

 1259 ي-ا-و- ن- ذ

 1260 باب الراء يف املعتلّ

 1260 وما تشعب منه

 1260 ي-ا-و- ن- ذ

 1260 باب الراء يف املعتلّ

 1260 وما تشعب منه

 1260 ي- ا-و-ز-ر

 1261 ي- ا-و-س-ر

 1261 ي- ا-و-ش-ر
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 1262 ي-ا- و- ص-ر

 1262 ي- ا- و-ض-ر

 1263 ي-ا- و- ط-ر

 1263 ي-ا- و- ظ-ر

 1263 ي-ا-و- ع-ر

 1264 ي-ا-و- غ-ر

 1264 ي- ا- و-ف-ر

 1265 ي-ا-و- ق-ر

 1265 ي-ا-و- ك-ر

 1265 ي-ا-و- ل-ر

 1266 ي- ا-و-م-ر

 1267 ي- ا- و-ن-ر

 1267 ي-ا- و- و-ر

 1268 ي- ا- و-ه-ر

 1268 ي- ا-و-ي-ر

 1269 باب الزاي يف املعتلّ

 1269 وما تشعب منه

 1269 ي- ا-و-س-ز

 1269 ي-ا-و- ع-ز

 1269 ي-ا-و- غ-ز

 1269 ي- ا- و-ف-ز

 1269 ي-ا-و- ق-ز

 1270 ي-ا-و- ك-ز

 1270 ي-ا-و- ل-ز

 1270 ي- ا-و-م-ز

 1271 ي- ا- و-ن-ز

 1271 ي-ا- و- و-ز

 1271 ي- ا- و-ه-ز

 1271 ي- ا-و-ي-ز

 1271 باب السني يف املعتلّ
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 1271 عب منهوما تش

 1271 ي- ا-و-ش-س

 1271 ي-ا- و- ص-س

 1272 ي-ا-و- ط-س

 1272 ي-ا-و- ظ-س

 1272 ي-ا-و- ع-س

 1272 ي-ا-و- غ-س

 1273 ي- ا- و-ف-س

 1273 ي-ا-و- ق-س

 1273 ي-ا-و- ك-س

 1274 ي-ا-و- ل-س

 1274 ي- ا- و-م-س

 1275 ي-ا- و-ن-س

 1275 ي-ا- و- و-س

 1275 ي- ا- و-ه-س

 1275 ي- ا-و-ي-س

 1275  الشني يف املعتلّباب

 1275 وما تشعب منه

 1276 ي-ا- و- ص-ش

 1276 ي- ا- و-ض-ش

 1276 ي-ا- و- ط-ش

 1276 ي-ا- و- ظ-ش

 1276 ي-ا-و- ع-ش

 1276 ي-ا-و- غ-ش

 1277 ي- ا- و-ف-ش

 1277 ي-ا-و- ق-ش

 1277 ي-ا-و- ك-ش

 1277 ي-ا-و- ل-ش

 1277 ي- ا-و-م-ش

 1278 ي- ا- و-ن-ش
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 1278 ي-ا- و- و-ش

 1278 باب الصاد يف املعتلّ

 1278 وما تشعب منه

 1278 ي-ا-و- ض- ص

 1278 ي- ا-و-ع- ص

 1278 ي- ا-و-غ- ص

 1279 ي-ا-و- ف- ص

 1279 ي- ا-و-ق- ص

 1279 ي- ا- و-ك- ص

 1279 ي- ا- و-ل- ص

 1280 ي-ا- و- م- ص

 1280 ي-ا-و- ن- ص

 1280 ي- ا-و-و- ص

 1280 ي-ا-و- ه- ص

 1280 ي-ا- و- ي- ص

 1280 باب الصاد يف املعتلّ

 1280 وما تشعب منه

 1280 ي-ا-و- ط-ض

 1280 ي-ا-و- غ-ض

 1281 ي- ا- و-ف-ض

 1281 ي-ا-و- ق-ض

 1281 ي-ا-و- ك-ض

 1281 ي- ا- و-م-ض

 1281 ي-ا- و- ن-ض

 1281 ي-ا-و- و-ض

 1282 ي- ا- و-ه-ض

 1282 ي- ا- و-ي-ض

 1282  يف املعتلّباب الطاء

 1282 وما تشعب منه

 1282 ي- ا-و-ظ- ط
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 1282 ي- ا- و-ع- ط

 1282 ي- ا- و-غ- ط

 1283 ي-ا-و- ف- ط

 1283 ي- ا- و-ق- ط

 1283 ي- ا- و-ك- ط

 1283 ي- ا- و-ل- ط

 1283 ي-ا-و- م- ط

 1283 ي-ا-و- ن- ط

 1283 ي- ا-و-و- ط

 1284 ي-ا-و- ه- ط

 1284 ي-ا- و- ي- ط

 1284 باب الظاء يف املعتلّ

 1284 وما تشعب منه

 1284 ي- ا- و-ع- ظ

 1284 ي- ا- و-غ- ظ

 1284 باب العني يف املعتلّ

 1284 وما تشعب منه

 1284 ي- ا- و-غ- ع

 1284 ي-ا-و- ف- ع

 1285 ي- ا- و-ق- ع

 1285 ي- ا- و-ك- ع

 1285 ي-ا- و-ل- ع

 1285 ي-ا-و- م- ع

 1285 ي- ا-و-ن- ع

 1285  ي- ا-و-و- ع

 1286 ي-ا-و- ه- ع

 1286 ي-ا-و- ي- ع

 1286 باب الغني يف املعتلّ

 1286 وما تشعب منه

 1286 ي-ا-و- ف- غ
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 1286 ي- ا- و-ق- غ

 1286 ي-ا- و-ل- غ

 1286 ي-ا-و- م- غ

 1287 ي- ا-و-ن- غ

 1287 ي- ا-و-و- غ

 1287 ي-ا-و- ه- غ

 1287 ي-ا-و- ي- غ

 1287 باب الفاء يف املعتلّ

 1287 وما تشعب منه

 1287 ي-ا-و- ق-ف

 1288 ي- ا-و-ك-ف

 1288 ي- ا-و-ل-ف

 1288 ي- ا- و-م-ف

 1288 ي-ا- و- ن-ف

 1289 ي-ا-و- و-ف

 1289 ي-ا- و-ه-ف

 1289 ي- ا- و-ي-ف

 1289 باب القاف يف املعتلّ

 1289 وما تشعب منه

 1289 ي- ا- و-ك- ق

 1289 ي-ا- و-ل- ق

 1290 ي-ا-و- م- ق

 1290 ي- ا-و-ن- ق

 1290 ي- ا-و-و- ق

 1290 ي-ا-و- ه- ق

 1290 ي-ا-و- ي- ق

 1290 باب الكاف يف املعتلّ

 1290 وما تشعب منه

 1290 ي-ا- و- ل-ك

 1291 ي-ا-و- م-ك

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1783   

 1291 ي- ا-و-ن-ك

 1291 ي- ا- و-و-ك

 1291 ي- ا-و-ه-ك

 1291 ي-ا-و- ي-ك

 1292 باب الالم يف املعتلّ

 1292 .وما تشعب منه

 1292 ي-ا-و- م-ل

 1292 ي- ا-و-ن-ل

 1292 ي- ا- و-و-ل

 1292 ي- ا-و-ه-ل

 1293 ي-ا-و- ي-ل

 1293 باب امليم يف املعتلّ

 1293 وما تشعب منه

 1293 ي-ا- و-ن-م

 1293 ي-ا- و- و-م

 1293 ي- ا- و-ه-م

 1293 ي- ا-و-ي-م

 1293 باب النون يف املعتلّ

 1293 وما تشعب منه

 1293 ي-ا-و- و- ن

 1294 ي-ا- و- ه- ن

 1294 ي- ا- و-ي- ن

 1295 باب النوادر يف اهلمز

 1295 باب األلف يف اهلمز

 1303 باب الباء يف اهلمز

 1304 باب التاء يف اهلمز

 1305 باب الثاء يف اهلمز

 1305 باب اجليم يف اهلمز

 1306 باب احلاء يف اهلمز

 1306 باب اخلاء يف اهلمز
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 1307 باب الدال يف اهلمز

 1308 باب الذال يف اهلمز

 1309 باب الراء يف اهلمز

 1309 باب الزاي يف اهلمز

 1310 باب السني يف اهلمز

 1311 باب الشني يف اهلمز

 1312  اهلمزباب الصاد يف

 1312 باب الضاد يف اهلمز

 1312 باب الطاء يف اهلمز

 1313 باب الظاء يف اهلمز

 1313 باب العني يف اهلمز

 1313 باب الغني يف اهلمز

 1313 باب الفاء يف اهلمز

 1315 باب القاف يف اهلمز

 1315 باب الكاف يف اهلمز

 1316 باب الالم يف اهلمز

 1316 باب امليم يف اهلمز

 1317 باب النون يف اهلمز

 1318 باب الواو يف اهلمز

 1319 باب اهلاء يف اهلمز

 1319 باب اللفيف يف اهلمز

 1320 ومما جاء من املقصور املهموز

 1320 ومن غري هذا الوزن

 1321 ومن غري هذا الوزن

 1321 ومن غري هذا الوزن

 1321 ومن غري هذا الوزن

 1321 وتقول يف غري هذا

 1321 ومن غري هذا

 1322 ومن غري هذا

 1322 ومن غري هذا النوع
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 1322 ومن غري هذا

 1322 ومن غري هذا

 1323 ومن باب آخر

 1324 أبواب الرباعي الصحيح

 1324 باب الباء مع سائر احلروف

 1324.......................................................................................................اءباب الباء والت

 1325............................................................................................................الباء والثاء

 1326...........................................................................................................الباء واجليم

 1328...........................................................................................................الباء واحلاء

 1330...........................................................................................................الباء واخلاء

 1332...........................................................................................................الباء والدال

 1333...........................................................................................................الباء والذال

 1333............................................................................................................الباء والراء

 1340...........................................................................................................الباء والزاي

 1340..........................................................................................................الباء والسني

 1341..........................................................................................................الباء والشني

 1341..........................................................................................................الباء والصاد

 1342..........................................................................................................الباء والضاد

 1342...........................................................................................................الباء والطاء

 1343...........................................................................................................الباء والظاء

 1343...........................................................................................................الباء والعني

 1344...........................................................................................................الباء والغني

 1345............................................................................................................الباء والفاء

 1345..........................................................................................................الباء والقاف

 1345.........................................................................................................الباء والكاف

 1345............................................................................................................الباء والالم

 1345 باب التاء مع سائر احلروف

 1345 يف الرباعي الصحيح

 1345............................................................................................................التاء والثاء

 1345...........................................................................................................التاء واجليم
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 1346...........................................................................................................التاء واحلاء

 1346...........................................................................................................التاء واخلاء

 1346...........................................................................................................التاء والدال

 1346...........................................................................................................التاء والذال

 1347...........................................................................................................التاء والزاي

 1347..........................................................................................................التاء والصاد

 1347..........................................................................................................التاء والضاد

 1347...........................................................................................................التاء والعني

 1347...........................................................................................................التاء والغني

 1347............................................................................................................التاء والفاء

 1347..........................................................................................................التاء والقاف

 1347.........................................................................................................التاء والكاف

 1348............................................................................................................التاء والالم

 1348............................................................................................................التاء وامليم

 1348 باب الثاء مع سائر احلروف

 1348 يف الرباعي الصحيح

 1348...........................................................................................................الثاء واجليم

 1348...........................................................................................................الثاء واحلاء

 1349...........................................................................................................الثاء واخلاء

 1349...........................................................................................................الثاء والدال

 1349...........................................................................................................الثاء والذال

 1349............................................................................................................الثاء والراء

 1350...........................................................................................................الثاء والزاي

 1350..........................................................................................................الثاء والصاد

 1350........................................................................................................... والطاءالثاء

 1350...........................................................................................................الثاء والظاء

 1351......................................................................................................باب الثاء والعني

 1351............................................................................................................لفاءالثاء وا

 1351..........................................................................................................الثاء والقاف

 1351.........................................................................................................الثاء والكاف
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 1352............................................................................................................الثاء والالم

 1352 باب اجليم مع سائر احلروف

 1352 يف الرباعي الصحيح

 1352.......................................................................................................... واحلاءاجليم

 1355..........................................................................................................اجليم واخلاء

 1355..........................................................................................................اجليم والدال

 1356..........................................................................................................اجليم والذال

 1356...........................................................................................................اجليم والراء

 1358..........................................................................................................اجليم والزاي

 1358.........................................................................................................اجليم والسني

 1359.........................................................................................................اجليم والشني

 1359.........................................................................................................اجليم والصاد

 1359.........................................................................................................اجليم والضاد

 1360..........................................................................................................اجليم والطاء

 1360..........................................................................................................اجليم والظاء

 1360..........................................................................................................اجليم والعني

 1360..........................................................................................................اجليم والغني

 1360...........................................................................................................اجليم والفاء

 1360.........................................................................................................اجليم والقاف

 1361...........................................................................................................اجليم والالم

 1361 باب احلاء مع سائر احلروف

 1361 يف الرباعي الصحيح

 1361...........................................................................................................احلاء واخلاء

 1361..........................................................................................................احلاء والدال

 1362..........................................................................................................احلاء والذال

 1362...........................................................................................................احلاء والراء

 1363..........................................................................................................احلاء والزاي

 1363..........................................................................................................احلاء والسني

 1363..........................................................................................................احلاء والشني

 1364..........................................................................................................احلاء والصاد

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1788   

 1364..........................................................................................................احلاء والضاد

 1364..........................................................................................................احلاء والطاء

 1364..........................................................................................................احلاء والظاء

 1364...........................................................................................................احلاء والعني

 1365...........................................................................................................احلاء والغني

 1365...........................................................................................................احلاء والفاء

 1365.........................................................................................................احلاء والقاف

 1365........................................................................................................احلاء والكاف

 1365...........................................................................................................احلاء والالم

 1365............................................................................................................احلاء وامليم

 1366 باب اخلاء مع سائر احلروف

 1366 يف الرباعي الصحيح

 1366..........................................................................................................اخلاء والدال

 1367..........................................................................................................اخلاء والذال

 1367...........................................................................................................اخلاء والراء

 1368..........................................................................................................اخلاء والزاي

 1368..........................................................................................................اخلاء والسني

 1368...........................................................................................................اخلاء والفاء

 1369.........................................................................................................اخلاء والقاف

 1369 باب الدال مع سائر احلروف

 1369 يف الرباعي الصحيح

 1369..........................................................................................................الدال والذال

 1369...........................................................................................................الدال والراء

 1371.........................................................................................................الدال والزاي

 1371.........................................................................................................الدال والسني

 1371.........................................................................................................الدال والشني

 1371.........................................................................................................الدال والصاد

 1372.........................................................................................................الدال والضاد

 1372..........................................................................................................الدال والعني

 1372..........................................................................................................الدال والغني
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 1372..........................................................................................................الدال والفاء

 1373.........................................................................................................ل والقافالدا

 1373........................................................................................................الدال والكاف

 1373..........................................................................................................الدال والالم

 1373 ع سائر احلروفباب الذال م

 1373 يف الرباعي الصحيح

 1373...........................................................................................................الذال والراء

 1374 اب الراء مع سائر احلروفب

 1374 يف الرباعي الصحيح

 1374..........................................................................................................الراء والزاي

 1375..........................................................................................................الراء والسني

 1376..........................................................................................................الراء والشني

 1377..........................................................................................................الراء والصاد

 1378..........................................................................................................الراء والضاد

 1378...........................................................................................................الراء والطاء

 1378...........................................................................................................الراء والظاء

 1379........................................................................................................... والعنيالراء

 1379...........................................................................................................الراء والغني

 1379...........................................................................................................الراء والفاء

 1379..........................................................................................................الراء والقاف

 1379 باب الزاي مع سائر احلروف

 1380 يف الرباعي الصحيح

 1380.........................................................................................................زاي والسنيال

 1380..........................................................................................................الزاي والعني

 1380..........................................................................................................الزاي والعني

 1380..........................................................................................................فاءالزاي وال

 1380........................................................................................................الزاي والقاف

 1381........................................................................................................الزاي والكاف

 1381..........................................................................................................الزاي والالم

 1381...........................................................................................................الزاي وامليم
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 1381 باب السني مع سائر احلروف

 1381 الصحيحيف الرباعي 

 1381........................................................................................................السني والشني

 1381.........................................................................................................السني والطاء

 1382.........................................................................................................السني والظاء

 1382.........................................................................................................السني والعني

 1382.........................................................................................................السني والغني

 1382..........................................................................................................السني والفاء

 1382........................................................................................................السني والقاف

 1383.......................................................................................................السني والكاف

 1383 باب الشني مع سائر احلروف

 1383 يف الرباعي الصحيح

 1383.........................................................................................................الشني والطاء

 1383.........................................................................................................الشني والظاء

 1383.........................................................................................................الشني والعني

 1384.........................................................................................................الشني والغني

 1384..........................................................................................................الشني والفاء

 1384........................................................................................................الشني والقاف

 1384.......................................................................................................الشني والكاف

 1384..........................................................................................................الشني والالم

 1384 باب الصاد مع سائر احلروف

 1385 يف الرباعي الصحيح

 1385........................................................................................................الصاد والضاد

 1385.........................................................................................................الصاد والعني

 1385.........................................................................................................الصاد والغني

 1385..........................................................................................................الصاد والفاء

 1386........................................................................................................الصاد والقاف

 1386 باب الضاد مع سائر احلروف

 1386 يف الرباعي الصحيح

 1386.........................................................................................................الضاد والطاء
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 1386.........................................................................................................الضاد والعني

 1386.........................................................................................................الضاد والغني

 1386..........................................................................................................الضاد والفاء

 1386 باب الطاء مع سائر احلروف

 1386 يف الرباعي الصحيح

 1386..........................................................................................................الطاء والظاء

 1387..........................................................................................................الطاء والعني

 1387..........................................................................................................الطاء والغني

 1387...........................................................................................................الطاء والفاء

 1387.........................................................................................................الطاء والقاف

 1387........................................................................................................الطاء والكاف

 1387...........................................................................................................الطاء والالم

 1387 باب الظاء مع سائر احلروف

 1387 يف الرباعي الصحيح

 1387..........................................................................................................الظاء والعني

 1388..........................................................................................................الظاء والغني

 1388 باب العني مع سائر احلروف

 1388 يف الرباعي الصحيح

 1388..........................................................................................................العني والغني

 1388...........................................................................................................العني والفاء

 1388.........................................................................................................العني والقاف

 1388........................................................................................................العني والكاف

 1389 صحيحباب الغني يف الرباعي ال

 1389 باب الفاء يف الرباعي الصحيح

 1389 باب القاف يف الرباعي

 1390 باب الكاف يف الرباعي الصحيح

 1390 باب الالم يف الرباعي الصحيح

 1391 أبواب الرباعي املعتل

 1391 باب من الرباعي فيه حرفان مثالن

 1392 ومن هذا الباب
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 1392  وِفِعلّ وفُعلباب ما جاء من الرباعي على ِفعلّ

 1393 ويلحق ذا الباب أيضاً

 1394.......................................................................................باب ما جاء على ِفيعل وِفوعل

 1394 باب ما جاء على فُعل لفظه الثالثي وهو رباعي

 1396 باب فَعٍل وهو قليل

 1396 باب ما جاء على فعِلل

 1398 أبواب ما يلحق بالرباعي حبرف من حروف الزوائد

 1398 باب ما جاء علي ِفعيل

 1399 باب فَيعٍل

 1405 باب ما جاء على فَوعل

 1411 باب ما جاء على فَعول

 1413 باب فَعلَى من األمساء والصفات

 1413 واإلمالة يف هذا الباب أحسن من التفخيم

 1414...................................................................................علَى، وهو قليلباب ما جاء على فُ

 1414........................................................................باب ما جاء على فَعلَى من األمساء والصفات

 1415........................................................................باب ما جاء على فُعلَى من األمساء والصفات

 1415........................................................................باب ما جاء على ِفعلَى من األمساء والصفات

 1415 باب مجهرة ما جاء على فَعلَل مما يلحق بالرباعي فرأينا أن جنعله أبواباً ليؤخذ من قرب

 1415 ما جاء منه يف صفات الطويل

 1415 ما جاء يف الشدة والصالبة والِقصر وغري ذلك

 1416 ما جاء يف الِقصر

 1416 ما جاء يف السرعة

1416 ما جاء يف املضاء واِجلد 

 1416 ما جاء يف النهم

 1416 ما جاء يف السعة والسهولة

 1416.......................................................................باب ما جاء على فُعلُل يف الِغلَظ من الصفات

 1416 ما جاء على ِفعِلل من الصفات

 1417 ما جاء على ِفعلَل وهو قليل

 1417 ومما يلحق ذا البناء

 1418 أبواب اخلماسي
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 1418 وما حلق ا حبرف من حروف الزوائد

 1418 باب

 1418 ويلحق ذا الباب ما جاء على فَعلَّل

 1419 ويلحق ذا الباب

 1422 باب ما جاء على فَعيلَل

 1423 باب ما جاء على فعولَل ويلحق به فَعول

 1423 ب ما جاء على فَعول من اخلماسيبا

 1424 باب ما جاء على ِفعِليل

 1427 باب ما جاء على ِفعيل

 1427 باب ما جاء على إفعيل

 1429 باب ما جاء على أُفعول

 1431 باب ما جاء على أُفعولة وإفعيلة

 1431 باب ما جاء على فُعلول فأُحلق باخلماسي

 1436 باب ما جاء على يفعول

 1438 باب ما جاء على ِفعالل وِفنعال

 1440 باب ما جاء على ِفعوال

 1440 ويلحق ذا الباب ما جاء على ِفعيال

 1441 باب ما جاء على فَيعول

 1441 باب ما جاء على ِتفعال

 1442 باب ما جاء على فاعول

 1444 باب ما جاء على فَيعال

 1445 باب ما جاء على فُعاِلل مما أُحلق باخلماسي للزوائد اليت فيه وإن كان األصل غري ذلك

 1451 باب ما جاء على فُعالَى فأُحلق باخلُماسي للزوائد، وإن كان األصل غري ذلك، واإلمالة أحسن فيه

 1452 زوائد والتضعيف الذي فيهباب ما جاء على فَعول وأُحلق باخلُماسي لل

 1453 باب ما جاء على فَعلّى على عدد احلروف مع الزوائد مما موضع الالم منه ألف مقصورة

 1455ى فَعوعل مما يف موضع الالم من فعله ألفباب ما جاء عل

 1455 باب ما جاء على يفعيل

 1455 ن األصل على غري ذلكوهذه أبواب أحلقت باخلماسي بالزوائد اليت فيها وإن كا

 1455 باب ما جاء على مفْعنِلل ومفْعلِّل

 1457 اسي بالزوائد والتضعيفباب ما جاء على فَعلَليل وفَنعليل، وهو ما زاد على اخلُم

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         1794   

 1459 ومما جاء وصفاً من املصادر على هذا البناء

 1459 باب مفْعِللّ

 1461 باب فَيعلول

 1462 باب ما جاء على ِفِعالّل

 1462 باب ما جاء على فُعاِلية

 1462 ومما جاء على فَعاِلية

 1463 باب ما جاء على فُععلُلة

 1463 باب ِفعلْنة

 1463 باب ما جاء على فعيلى

 1464 باب ما جاء على ِفِعلّى

 1464  جاء على فُعلِّيلباب ما

 1465 باب ما جاء على فُعلْعال

 1465 موضع الالم منه مهزة

 1465 باب ما جاء على ِفنعلّ

 1465 ويلحق ذا الباب وإن مل يكن منه

 1466 باب ما جاء على فَعلَّلى

 1466 باب ما جاء على ِفعلّى

 1466 باب فَعلَلة وِفعِللة

 1466 باب فَنعِلل

 1467 باب ِفِعل

 1467 باب ما جاء على فَعلَلول

 1467 دودباب فاِعالء مم

 1468 باب ما جاء على ِفعِلالء

 1468 باب ما جاء على فَعاالء

ا يصح1469 وقد جاء يف ِفعاالء حرف واحد مم 

 1469 باب ما جاء على فَعاالن

 1469 باب ما جاء على ِفعلى

 1469 ومما جاء على فُعلى من األمساء

 1470 باب ما جاء على فَعلى

 1471 لّةباب ما جاء على فَعا
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 1471 باب ما جاء على فُعال

 1473 باب فُعالء ممدود

 1474 ب ما جاء على فُعلُالء ممدودبا

 1474 باب ما جاء على ِفعِلالء

 1475 باب ِفعالء ممدود

 1475 ومما جاء من الزجر يف هذا البناء

 1476 باب مفْعوالء ممدود

 1476 باب فَعلَالء ممدود

 1477 باب فَعاىل مقصور

 1478 باب فَعل

 1478 باب فَِعل

 1478 باب ِفعل

 1478 باب فُعل

 1478 باب فُعل

 1478 ومن هذا الباب

 1479 وحنو من هذا الباب

 1479 باب آخر على ِفعِليان

 1480 باب آخر على فَعالن

 1481 باب ما جاء على فُعالن

 1483 باب فعالن، وهو قليل

 1483 ِفعِلالن: وباب منه

 1484 فَعلّالن: وباب منه

 1484 باب فَعلَالن

 1484 باب فَوعالن

 1484 باب آخر

 1485 باب ما جاء على فَعلوت

 1485 باب فَعلول

 1486 باب فعلْعيل

 1486 باب فَعالن

 1486 باب ِفنعأْلة، وال يكون إال مهموزاً
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 1487 باب فَعلُوة

 1487 ى ِمفعالباب ما جاء عل

 1491 ومن هذا الباب

 1492 باب فُعيل

 1492 باب فَعليل

 1493 باب ِمفْعيل

 1493 باب ِفعليت

 1493 باب ِفعِويل

 1493 باب فُوعال

 1494 باب فُعلِْنية

 1494 باب فَِعالن

 1494 باب ِفعلْنة

 1494 باب فُعالّن

 1495 باب ِفِعنالل

 1495 باب فَِعيالء

 1495 باب فُعلَى

 1495 باب ِمفِْعلَّى

 1495 باب فعيلَى

 1495 باب فَعلَلَّى

 1495 باب فَعلوتى

 1496 باب يفْعيل

 1496 باب يفْعل

 1496 باب يفَنعل

 1496 باب ِفعيول

 1497 ومما يلحق ذا الباب

 1497 باب ما كان يف أوله تاء

 1497 فمنها أصلية ومنها مقلوبة عن الواو

 1497 ومن غري هذا الوزن

 1499 باب

 1499 باب
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 1499 باب ما جاء من املصادر على تفِْعلة

 1500 س فيه ولكين أذكر اجلمهور منهوهذا باب يطّرد القيا

 1500 ومما جييء منه على فُعلة وال يكون فيه فُعلة

 1500 باب ما جاء على فَعل وفَعيل

 1501 باب فَعالة وفعاِلية

 1501 باب فاعل وفَعيل مبعىن

 1503 يل على مفِْعلباب ما جاء من فَع

 1503 باب فَعل وِفعل

 1504 ومما أحلق ذا الباب

 1504 باب

 1505 باب

 1506 باب

 1506 باب

 1507 باب من املصادر

 1509 باب ما يكون الواحد واجلمع فيه سواء يف النعوت

 1511 باب

 1511 باب مجهرة من اإلتباع

 1513باب احلروف اليت قُلبت وزعم قوم من النحويني أا لغات

 1515 باب االستعارات

باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة مما تكلّمت به العرب من فعلت وأفعلت وكان األصمعي يشدد فيه وال جييز أكثره
 1518 

 1533 باب ما ال تدخله اهلاء من املؤنث

 1537 باب ما تذكر العرب من األطعمة

 1538 مع وال واحد لهباب ما جاء على لفظ اجل

 1539 باب ما تكلّموا به مصغراً

 1541 باب حوالَيك ودوالَيك

 1542 أبواب النوادر

 1550 باب

 1551 أبواب نوادر ما جاء يف القوس وصفاا عن أيب عبيدة معمر بن املثنى

 1552 ومن صفات الِقِسي عنده

w 1553 ومما جاء يف صفة األوتار
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 1553  به السهامومما توصف

 1554 باب ما جاء من النوادر يف صفة النصال

 1554 باب من النوادر يف صفة النعل

 1555 باب

 1555 باب آخر من النوادر

 1567 صمعي عن عمهوهذا باب من املصادر وغريها من النوادر عن عبد الرمحن ابن أخي األ

 1573 باب من اللغات عن أيب زيد

 1575 باب من النوادر

 1591 باب من اللغات عن أيب زيد

 1598 أبواب من النوادر مجعناها يف هذا الكتاب ليسهل مطلبها ومتناولُها

 1598 أمساء املُِحالّت

 1598 أمساء األيام يف اجلاهلية

 1599 أمساء الشهور يف اجلاهلية

 1599 أمساء ِقداح املَيِسر مما اتفق عليه األصمعي وغريه

 1599 باب ما يستعار فيتكلّم به يف غري موضعه

 1601 م بعضها مقام بعضأبواب احلروف اليت يقو

 1602 وباب منه آخر

 1603 وباب منه آخر

 1604 اب آخروب

 1605 باب ما يتكلّم به بالصفة وتلقى منه الصفة فيفضي الفعل إىل االسم

 1613  كاللغةباب ما تكلّمت به العرب من كالم العجم حىت صار

 1615 ومما أخذوه من الرومية

 1615 ومما أُخذ من النبطية

 1616 ومما أخذ من النبطية أيضاً

 1616 ومما أخذ من السريانية

 1617 ومما أخذته العرب عن العجم من األمساء

 1618 ومما أخذوه من الرومية أيضاً

 1618 ومما أخذوه من السريانية أيضاً

 1618 ربوهومما أع

 1619 باب ما أجروه على الغلط فجاءوا به يف أشعارهم
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 1621 ومما تكلّموا به فأعرب

 1622 باب ما وصفوا به اخليل يف السرعة

 1625 باب ما وصفوا به النساء

 1626 باب ما زادوا يف آخره امليم

 1626 باب من الواحد واجلمع

 1627 باب فُعلة

 1627 باب ِفعلة

 1627 باب فَعلة

 1628 باب فَعيل وفُعول وِفعال

 1629 باب فَعلة

 1629 باب فَِعلة

 1629 باب فُعلة

 1629 باب ِفعلة

 1629 باب املنقوص

 1630 باب

 1632 باب فَعل

 1632 باب فَِعل

 1632 باب ِفعل

 1632 باب فُعل

 1632 باب فُعل

 1632 باب فَعل

 1633 باب فَعل

1634 لباب ِفع 

 1634 باب فُعل

 1634 باب فعيل وِفعال وفَعول وفَعال

  

 
To PDF: http://www.alhttp://www.al-mostafa.com 
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