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  باب الثنائي الصحيح

 والثنائي الصحيح ال يكون حرفني إلّا والثاين ثقيل حق يصري. ما جاء على بناء فَعل وفُعل وِفعل من األمساء واملصادر

وإمنا سمي ثنائياً للفظه وصورته، فإذا صرت إىل املعىن واحلقيقْة كان احلرف . اللفظ ثنائي واملعىن ثالثي: ثالثة أحرف
بت يبت بتاً، يف معىن قطع، وكان أصله : األول أحد احلروف املعجمة والثاين حرفني مثلني أحدمها مدغِم يف األخر حنو

بت، وأصل وزن الكلمة فَعلَ، وهو ثالثة أحرف، فلما مازجها اإلدغام رجعت إىل :  التاء فقالوابتت، فأدغموا التاء يف
  .بت، فأدغمت إحدى التائني يف األخرى؛ وكذلك كل ما أشبهها من احلروف املعجمة: حرفني يف اللفظ، فقالوا

  باب األلف

   ب -ب- أ

  : قال الشاعر".  وأًبا وفاِكهةً: "قال اهللا عز وجل. املَرعى: أب، واألب

  ولنا األب بها والمكْرع  قيس ونجد دارنا جذمنا

كَرع يف املاء، إذا غابت فيه أكارعه؛ وكذلك خنل كوارع، إذا : الذي تكرع فيه املاشية مثل ماء السماء، يقال: واملَكْرع
  : األعشىقال . وأب أبا للشيء، إذا يأ له أو هم به. كانت أصوهلا يف املاء

 قد طوى كَشْحاً وأب ِليذهبا أخ  صرمتُ ولم أصِرمكم وكصارم

زاع إىل الوطن: واألبمة. النقْبة أخو ذي الرقال هشام بن ع :  

ِر البادي إبابتَهضحتْ  وأب ذو المضتَخييم وقَو نية أطناب 

فنجعله باباً واحداً، فكرهنا التطويل فجمعناه يف باب وكان الذي جيب يف هذه األبنية أن نسوق معكوسها : قال أبو بكر
  .اهلمزة وستراه إن شاء اهللا تعاىل

وللناقص باب يف آخر . وكذلك أخ وأخوان. أبوان: فأما األب، الوالد، فناقص وليس من هذا؛ قالوا أب، فلما ثَنوا قالوا
  .الرجلُ إىل سيفه، إذا رد يده إليه ليستلَّهوأب . الكتاب مجمل مفسر ستقف عليه إن شاء اهللا وبه العون

  ت -ت- أ

  .أته يؤته أتاً يف بعض اللغات، مثل غَته، إذا غَتة بالكالم أو كَبته باحلُجة

   ث -ث- أ
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  .أثَّ النص يِئثُّ ويؤثّ أثّا، إذا كثر والتف، ويئث أكثر من يؤث

  .والنبت أثيث، والشعر أثيث أيضاً

  : قال الراجز يف النبت. واألثاث، أثاث البيت، من هذا. رته من فراش أو بساط فقد أثثْته تأثيثاًوكل شيء وطّأته ووثّ

خِبطْنتَه األثيثا يثيثا  منه نَبه جحتّى ترى قائم  

ثَّقَفي وإمنا قيل له وقال النمريي ال: متاع البيت: ، وقال أبو عبيدة"أثاثاً ورئياً : "وقال اّهللا تبارك وتعاىل. أي جمثوثاً مقلوعاً
  : النمريي ألن امسه حممد بن عبد اهللا بن نمري بن أيب نمري

تْكبانُوا أهاج يوم ميل من األثاِث  الظعائنالج يبذي الز  

  .وأحسب أن اشتقاق أثاثة من هذا

  : وقال رؤبة

 أعحازها األواِعث تِميلُها  وِمن هواي الرجح األثائثُ

  .الوثريات الكثريات اللحم: ثاألثائ

  .وقد مجعوا أثيثة إثاثاً، ووثرية ِوثاراً، وبه سمي الرجل أثاثة

  ج -ج- أ

وقال الشاعر يصف . أجيج الكري من حفيف النار: وكذلك. أج الظليم يئج، وقالوا يؤج أجاً، إذا مسعت حفيفَه يف عدوه
  : ناقة

 كما أج الظَّليم المفزع تَئج  فراحتْ وأطرافُ الضوى محزئلَّة

  : وِقال اآلخر

  أجيج ضراٍم زفَتْه الشَماُل  كأن تردد أنفاِسِه

وأج . مسعت أجةَ القوم، يعين حفيف مشيهم أو اختالط كالمهم: ويقال. اِمللْح: واملاء األجاج. يصف فرساً واسع املَنِخر
  .شدة احلر:  واألجة.القوم يئجون أجاً، إذا مسعت هلم حفيفاً عد مشيهم

  .أعظمه وأشده: وأجة كل شيء

  ح -ح- أ

ع: أحيف حلقه. حكاية تنحنح أو توج الرجلُ، إذا ردد التنحنح ه . وأحةً وأحاحاً وأحيحاً، إذا رأيتومسعت لفُالن أح
  :  الراجزقال. ومنه اشتقاق أحيحةَ. واألحةُ أيضاً كذلك. ويف قلبه أحاح وأحيح. يتوجع من غيظ أو حزن

  يطْوي الحيازيم على أحاح

  .أحد رجاهلم من األوس، وهو أحيحة بن اجلالح الشاعر، كان رئيس القوم يف اجلاهلية: وأحيحة
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  خ -خ- أ

    

أخخت اجلملَ، وإمنا : إخ ليربك فمعروف، وال يقولون: فأما قوهلم للجمل. كلمة تقال عند التأوه، وأحسبها حمدثَة: أخ
أخ وأخة، مثقل، ذكره ابن الكليب وال أدري ما : وزعم قوم أن بعض العرب يقولون. واألخ اسم ناقص. نختهأ: يقولون

يصب؛ : دقيق يصب عليه ماء ويربق بزيت أو مسن ويشرب وال يكون إالّ رقيقاً؛ ومعىن يبرق: واألخيخة. صحة ذلك
  : قال الراجز: برقْت الزيت، أي صببته: يقال

 الشيخ عن األخيخَه تَجشَؤ  ي أعظِمه المخيخَهتصِفر ف

عظم : ويقال. شبه صوت مصه العظام اليت فيها املخ جبشاِء الشيخ ألنه مسترخي احلَنك واللَهوات فليس جلُشائه صوت
  .مِخيخ، ومِمخ، كما يقال مكان جِديب ومجِدب

  د -د- أ

وأحسب أن اهلمزة يف أد واو ألنه من الود أي احلب، فقلبوا الواو . اس بن مضرأد بن طاِبخة بن الي: أد، هو اسم رجل
  : قال الشاعر. وأرخ الكتاب، األصل ورخ ووقتت" أقَتت : "مهزةً النضمامها، حنو

الفَخار أباً كأدٍّ تنْفَروا  بن طابخة أبونا فآنسبوا أد يوم  

وتنفروا من . نسب ينسب يف الشعر إذا شبب به، ونسب ينسب من النسب: اليق. والِفخار املصدر، والفَخار االسم
  .نافَر فالن فالناً فنفر فالن عليه، إذا حكم له بالغلَبة: قوهلم

م شيئاً إداً : "ويف الترتيل العزيز. األمر العظيم الفظيع: واإلدِجئْت العربقالت جارية من. ، واهللا أعلم بكتابه"لَقَد  :  

 مشبوح اليدين نَهدا رأيتُ  أمتا ركبتُ شيئاً إدا يا

 منه رشفَاً وبردا فَِنلْت  أبيض وضاح الجِبيِن جعدا

  : وأنشد. شبحه، إذا مد يده فضربه، ومنه انشبح اِحلرباء، إذا امتد: عريض الساعدين والذراعني، ومنه قيل: مشبوح

 أِجد من الِفرار بدا ولم  دارأيت األمر أمراً إ لما

    مألتً لحمي وعظامي شَدا

واآلد قال الراجز. رجل ذو آٍد وذو أد وذو أيٍد: يقال. القوة: واألد واأليد :  

  إذ رِكبتْ أعوادهم أعوادا  أبرح آد الصلَتاِن آدا

  .، أي بقوة، واللّه أعلم"والسماء بنيناها بأيٍد : " ويف الترتيل

  : ال الراجز يف األد، وهي القوةوق

نا نضوةً وأددا  عنّي ِشرالً نَهممن بعدما كنتُ ص  
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  :  األعشى-قال الشاعر. األمر العظيم: والبرحاء. أبرح الرجلُ، إذا جاء بالداهية: ويقال

  ل أبرحِت رباً وأبرحِت جارا  لها حين جد الرحي أقوُل

وأدت اإلبلُ تئد أداً، إذا حنت إىل أوطاا فرخعت . السهم على القوس فهي األعواد على األعوادأي وقع : أعوادهم
  .احلنني يف أجوافها

  .وأدت اإلبلُ تئد أداً، إذا ندت

  ذ -ذ- أ

، إذا أذ يؤذ أذاً: لكنهم قد قالوا"وليست من الثالثي ألا حرفان، . إذ كان كذا أو كذا: كلمة ِلما قد مضى، تقول: إذ
وأنشدنا أبو حامت عن أيب زيد . وشفرة هذوذ وأذوذ، إذا كانت قاطعة. هذ يهذ هذاً، سواء، فقلبوا اهلاء مهزةً: قطع، مثل

  : عن املفضل

  من قَمع ومأنَة وِفلِْذ  بالشفرِة أي أذ يؤذ

  : قال الشاعر.  الشحم الذي يف باطن اخلاصرةبيت اللنب، وقالوا: طرف السنام، واملأنة: القطعة من الكبد، والقَمع: الِفلذة

  ِمن المأناِت أو طَرِف السنام  استهديِت ِمن لحم فأهدي إذا

 تهِدن معروقَ العظام وال  تهِدي األمر وما يِليه وال

  : قال الشاعر، وهو أعشى باهلة. القطعة من الكبد: والِفلْذ

   ويروي شُربه الغُمرمن الشواء  حزه ِفلْذ ألَم بها تكفيه

  .، وأخذ من التغمري وهو الشرب دون الري"هلُموا غُمري : "قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم. قَّدح صغري: والغمر

  ر - ر- أ

  .أر الرجل املرأةَ يؤرها أراً، إذا جامعها

  : ألغلب العجليقالت ليلى بنت احلُماِرس أو ا. والرجل ِمئَر، إذا كان كثري اجلماع

  ضخم الكراديس وأي ِزِبرا  به عالِبطاً ِمئرا بلت

    

الصلب الشديد، وأحسبه أيضاً ِمن زبر البئِر وهو أن تطويها باحلجارة، وهو ِفِعلّ من : الشديد، وكذلك الزِبر: الوأى
ويف . مفْعل من أر يؤر أراً، وهو آر: ِمئَر. العريض: والعالبط. زبرت البئر أزبرها زبراً وِزِبرا، بكسر الباء والزاي

  .ال معتمد له. ، أي"الفقري الذي ال زبر له : "احلديث

  ز - ز- أ
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اً، واألزأز يؤز ها. احلركة الشديدة: أزغليان ِت الِقدر، إذا اشتدزهم أزاً : "ويف كتاب اهللا تعاىل. وأزؤت."  

  : قال رؤبة. زازواملصدر األز واألزيز واأل

  فينا وال طَيخُ العدى ذو األز  يأخُذُ التأفيك والتَحزي ال

يصرف عنه، : قال". يؤفَك عنه من إِفك : "ويف القرآن العزيز. أفك الرجلُ عن الطريق، إذا ضلّ عنه: التأفيك من قوهلم
التكرب : الكاهن؛ والطيخ: التكهن؛ واحلازي: والتحزي. ، أي يصرفون، واهللا أعلم"فأىن يؤفَكون : "وقوله عز وجلّ

  .بيت أزز، إذا امتأل ناساً: ويقال. إنا ال نستضعف. واإلماك يف األباطيل؛ يقول

   س -س- أ

ألس ألِصقوا احلَس با: "ومثل من أمثاهلم. األس أيضاً: وقالوا. أسه أيضاً: وأصلُ الرجل. أس البناِء؛ أسه يؤسه أساً: األس
 وأحسبه لكذّاب بين - قال الراجز يف أس البناِء. أِحلقوا الشر بأصوِل من عاديتم: الشر يقول: واحلَس يف هذا املوضع" ". 

  : احلرماز

  ناَل السماء فرعه المديد  مجد ثابت وطيد وأس

  .الفصيحفأما اآلس املشموم فأحسبه دخيالً، على أن العرب قد تكلمت به وجاء يف الشعر 

وقال اهلذيل، . باقي العسل يف موضع النحل، كما سمي باقي التمر يف اجلُلة قَوساً وباقي السمن يف النحي كَعباً: واآلس
  : وهو مالك بن خالد اخلُناعي

 به الظيان واآلس بمشمخر  تاهللا يبقى على األيام ذو ِحيد

  .هو اليامسني البري: هو البهرامج؛ وقالوا: و حامتهو ذرق النحل؛ وقال أب: قال قوم. شجر: الظيان

  .بقية الرماد بني األثايف: واآلس

  .أسها أساً: ِمن زجِر الضأن؛ يقال: وأس أس

  ش -ش- أ

وأحسب إن شاء اهللا . أش القوم يؤشون أشاً، وتأششوا، إذا قام بعضهم إىل بعض وحتركوا، وهذا القيام للشر ال للخري
  .أش على غنمه يوش أشاً، مثل هش سواء، وال أقف على حقيقته: د قالواأم ق

  ص -ص- أ

  : قال الراجز. الُأص والَأص واحد، ومجعه آصاص، وهو األصل

 قَعساء لن تُناصى وِعزةُّ  ِقالل مجٍد فَرعتْ آصاصا

. رجالن، إذا أخذ كلُّ واحد منهما بناصية صاحبهتناصى ال: أي تفاعلُ من ناصيته، أي جاذبت ناصيته؛ ويقال: تناصى

w  .ثابتة ال توهن: قعساء
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   ض -ض- أ

  : قال الراجز. يأتضين ويِئضين: وقالوا. أضين إىل كذا وكذا يؤضين أضا، إذا اضطَرين إليه: يقال

 بعضاً وأدت بعضا فمطلَتْ  أروى والديون تُقضى داينْتُ

    اوهي تَرى ذا حاجٍة مؤتض

: آض يئيض أيضاً فهو يف معىن رجع؛ يقال: فأما قوهلم. أضه مثل هضه: الكَسر، مثل اهلض سواء؛ يقال: واألض أيضاً

  .فعلت كذا وكذا أيضاً، أي رجعت إليه: ومنه قوهلم. آض فالن إىل أهله، أي رجع إليهم

   ط -ط- أ

. وكل صوٍت يشبه ذلك فهو أطيط. و النسع إذا مسعت له صريراًصوت الرجل اجلديِد أ: واألطيط. أط يِئط أطاً وأطيطاً

  : قال الراجز. ، يعين باب اجلنة"حىت يسمع له أطيط من الزحام : "ويف احلديث

 ِكظِة األطّاطِة السبوِق ِمن  يطْحرن ساعاِت إنَى الغَبوِق

اليت : واألطاطة. وقت الشرب بالعشي: واإلنى. يهاً باألننييتنفسن تنفُّساً شديداً شب: يطْحرنَ. يصف إبلًا امتألت بطوا
أمهلت اهلمزة مع الظاء والعني . وقد مسوا أطيطاً، وأحسب أن اشتقاقه من ذلك إن شاء اللُه. تسمع هلا صوتاً وأطيطاً

  .والغني يف الثنائي الصحيح، وهلا مواضع يف املعتل تراها إن شاء اهللا تعاىل

   ف -ف- أ

    

رأف يئفجٍب أو ضمن كَر قُلْ : ويف الترتيل. كثري التأفف: رجل أفاف: ويقال.  أفا، وقالوا يؤف أيضاً، إذا تأفَففال ت
 انه: ويقال". لَهما أفرت منه: وتقول. أتانا على أف ذلك وأفَِفِه وإفّاِنِه، أي إبوذكر أبو . أف لك يا رجل، إذا تضج

  .أمهلت اهلمزة مع القاف يف الثنائي الصحيح. وسخ األظفار: األظفار، والتف: األف: أف وتف؛ قال: زيد أن قوهلم

   ك - ك- أ

  : قال الراجز. ويوم عك أك، وعكيك أكيك. أك يومنا يؤك أكاً، إذا اشتد حره وسكنت رحيه

أخذَتْه أكه إذا الشَريب  كهب بكفَخَلِِّه حتّى ي 

فخلِّه حىت يورد إبلَه : يقول. الذي يسقي إبله مع إبلك: الشريب. ض حىت تباك عليه فتزدحمأي خله حىت يورد إبلَه احلو
بكّة، ألن الناس يتباكون فيها، : سميت مكَةُ: وكان بعض أهل اللغة يقول. فتباك عليه، أي تزدحِم، فيسقي إبله سقية

  .وكل شيء تراكب فقد تباك. أي يزدمحون
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. ألَّه يؤله إالّ، إذا طعنه باأللة، وهي احلَربة: ويقال. وبه سميت احلَربة ألّةً للمعاا. يِئلُّ أال وأليالً، إذا برق وملعألَّ الشيُء 

  : وقال الشاعر يصف فرساً. وأل الفَرس يِئل ويؤلُ أال، إذا اضطرب يف مشيه؛ وألَت فرائصه، إذا ملعت يف عدوه

 صهوتَها مداك رخام وكأن   يِئل فريصهاحتى رميتُ بها

أعاله؛ والصهوة، منخفَض من : أعالها؛ وصهوة كل شيء: وصهوا. الصالءة، ويقال الصالية، وباهلمز أجود: املَداك
  .حجر أبيض: والرخام. األرض ينبت السدر ورمبا وقعت فيه ضوال اإلبل

  ".ال يرقُبون يف مؤمن، إلّا وال ذمة: "قول اهللا عز وجلالعهد فيما ذكر أبو عبيدة يف : واإلل

  : قال امرؤ القيس. األول يف بعض اللغات: واألل. وألَ الرجلْ يف مشيه، إذا اهتز

 العينان تَنْهل بها  زحلْوقَه زل ِلمن

  أال حلوا أال حلوا  اآلِخر األل ينادي

  .حاليق والزحاليفزحلوقة وزحلوفة، واجلمع الز: يقال

كل اسم يف العرب آخره إلٌّ أو إيلٌ فهو مضاف إىل اهللا عز وجلّ، حنو شرحِبيل وعبِد ياِليل وشراحيل : وقال ابن الكليب
  : قال الشاعر. رجل ِزِجنيل، إذا كان ضئيل اخلَلْق: وِشهِميل وما أشبه هذا، إلّا قوهلم ِزنِجيل، يقال

 طَفَنْشَالً ال يمنع الفصيال  يالرأت بعيلَها ِزنِْج لما

 له مقالة تَرِسيال قالت  من دونها ترويال مروالً

    لَيتَك كنتَ حيضةً تمصيال

ع . وقد كانت العرب رمبا جتيء باإلل يف معىن اسم اهللا جل وعزجلي عليه سيق رضي اهللا عنه ملّا تقال أبو بكر الصد
  :  جاء من إلّ وال ِبر فأين ذهب بكم؟ وقد خفّفت العرب اإللَّ أيضاً، كما قال األعشىإن هذا شيء ما: مسيلمةَ

 ِرحماً وال يخًون إال يقْطَع  أبيض ال يرهب الهزاَل وال

  : وقال أحيحة يف تثقيل اإللّ وهو الوحي. الوحي، وكان أهل اجلاهلية يزعمون أنه يوحى إىل كهام: واإللُ

 ما حان من إلٍّ نزوُل إذا  اهناً أو ذا إلهشا ك فمن

 بني بما أقوُل وأرهنُه  فيرهنُني بنيه يراهنني

  وما يدري الغني متى يِعيُل  يدري الفقير متى ِغناه فما

كل شيء هللا عز وجلّ من شاء من الكهان وعبدة األصنام أن يراهنين أنّ : يقول. عال يعيل، إذا افتقر: الفقر؛ يقال: العيلة
وأخربنا أبو حامت عن األصمعي . وأعال يعيل، إذا كثر عيالُه. عال يعيل، وعال يعول، إذا جار: يقال. ليس لغريه، راهنته

  : خرجت نائحة خلف ِجنازة عمر بن عبيد اهللا ابن معمر القرشي التيمي وهي تقول: قال

 يعتمد السائُلكان  ومن  هلَك الجود والنائُل أال

w العشيرِة والعائُل غني  ومن كان يطمع في ماله
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  .صدقِت صدقِت: فقال الناس

   م - م- أ

  .أم يؤم أماً، إذا قصد للشيء

أممت : يقال. وأم رأسه بالعصا يؤمه، إذا أصاب أم رأِسه، وهي أم الدماغ وهي جمتمعه، فهو أِميم ومأموم، والشجة آمة
. كان بنو فالن يف إمة، أي يف نعمة: يقال. النعمة: واإلمة. الوليدة: واألمةُ. الرجلَ، إذا شججته؛ وأممته، إذا قصدته

    : قال النابغة. العيب يف اإلنسان: واألمة

  .فأِخذْن أبكاراً وهن بأمٍة

مست العرب يف بعض اللغات األم إما يف معىن أم، معروفة، وقد : واألم. يريد أن سبني قبل أن يختن فجعل ذلك عيباً
وأم . سورة احلمد ألنه يبتدأ ا يف كل صالة؛ هكذا يقول أبو عبيدة: وأم الكتاب. وللنحويني فيه كالم ليس هذا موضعه

ىا توسطت األرض زعموا، واهللا أعلم: القُريت بذلك ألمالنجوم. مكّة، س ة؛ هكذا: وأمرجاءت يف شعر ذي املَج 
وأم . كل شيء انضمت إليه أشياُء فهو أم: مسعت األخفش يقول: الرمة، ألا جمتمع النجوم، قال أبو عثمان األشنانداين

  : قال الشنفرى يعين تأبط شراً. اِجللدة اليت جتمع الدماغ، وبذلك سمي رئيس القوم أما هلم: الرأس

تْ وأقلِت  عيال قد شهدت تَقوتهم وأمتَحأو تْهمتَرإذا أح  

الضيق، وهو مأخوذ من احلَتار وهو موضع انضمام السرج، وذلك أنه كان يقوت : اإلعطاء قليالً، واحلَتر أيضاً: احلَتر
نزراً قليالً شيئاً أحتره، إذا أعطاه عطاًء : يقال. عليهم الزاد يف غزوهم لئال ينفد، يعين تأبط شرا، وكان رئيسهم إذا غَزوا

  .بعد شيء

  : قال ذو الرمة. يريد ارة: أم النجوم، ألا جتمع النجوم؛ قال قوم: ومسيت السماُء

 حولت، أم النجوم الشواِبك إذا  وشُعٍث يشُجون الفَال في رؤوِسِه

: واألمةُ. ، أي إماماً"إن إبراهيم كانَ أمةً : "، وقوله"أمةً وسطاً : "القَرنُ من الناس من قوله: واألمة هلا مواضع، فاألمة

  ".وإنً هذه أمتكُم أمة واحدةً "اِمللة، : واألمةُ. الطول: واألمةُ. قامة اإلنسان: واألمةُ. اإلمام

: البارحة، وقيل له: لمىت عهدك بالنساء؟ قا: أن رجلًا قيل له: ويف احلديث. صاحبةُ مرتله الذي يرتله: وأم مثْوى الرجل

وأحسب أن يف . واهللا ما علمت: فقال. هلكت، أو ما علمت أن اهللا قد حرم الزنا: فقيل له. بأم مثواي: مبن؟ قال
استحلفوه بني القرب واِملنبر أو عند القرب أنه ما علم فإن حلف فخلُّوا : احلديث أنه جيء به إىل عمر، نضر اهللا وجهه، فقال

  : قال الراجزو. سبيله

تي وأمي ِلمرِة  مثواي تدوذاتَ الفَر القَنْفاء وتغِْمز  

. تدري، أي تسرح. احلَشفَة من الذَّكَر: ويعين بالقَنفاء يف هذا املوضع. أصل القَنف لصوق األذنني بالرأس وارتفاعهما

  ": تدري "  يف وأنشد. الشعر الذي على العانة، وهو هاهنا الفَيشة: ذات الفروة

w تُدري في البيوت وتُفْرقُ وأنتَ  وقد أشهد الخيَل المغيرةَ بالضحى
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وإنه يف أم الِكتاِب لَدينا : "وأخربنا أبو حامت عن أيب عبيدة يف قوله تعاىل. يجعل له فَرق: وتفْرق. ذا" مفروقاً " وسمي 
  : هضبة معروفة وأنشد: عالوأم أو. اللوح احملفوظ: ؛ قال" لَعلي حكيم

  وأم أوعال كَها أو أقْربا  الذناباِت ِشماالً كَثَباً خلَى

  .الضبع: وأم ِخنور

   ن - ن- أ

  .حرفان مستعمالن خفيفني وثقيلني: وأن وإنَّ. أنَ الرجل يِئن أنا وأِنيناً، إذا تأوه

: وكان ابن الكليب قول. أن ماًء وغلِِّه، أي صب ماًء وأغِْلِه:  بن عادويف كالم للقمان. أن املاَء يؤنه أناً، إذا صبه: ويقال

  .أن ماء، ويزعم أنّ أُنَ تصحيف

  : وأنشد. وإن يف معىن نعم

كَرو ببح  العواذُل في الص نَني وألومهنّهلُمي 

قُلْنتَ فقلتُ إنَّه  شَيب قد عال ويوقد كَِبر ك  

  و -و- أ

  .أمهلت

  ه -ه- أ

  . الثالثي مواضع تراها إن شاء اهللاهلا يف

   ي -ي- أ

  .يف االستفهام" أي "مل جيىء إال يف قوهلم 

  باب الباء

  وما يتصل ا من احلروف يف الثنائي الصحيح 

   ت - ت-ب

  : قال الشاعر. بت الشيَء يبته بتا، إذا قطعه قَطْعاً

  ين عذورأزب ظهوِر الساعد  حباَل الوصل بيني وبينَها فبتَّ
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  : قال متمم بن نويرةَ الريبوعي يرثي أخاه مالكاً. السيء اخلُلق: العذور

  حلْو حالُل الماِء غير عذوِر  ال يضِمر الفحشاء تحت ثيابه

  :  أخت يزيد بن الطَّثْرية ترثي أخاها، وهي زينب- وقال آخر

  تَستَِقل مراجلُهعلى األهل حتى   نَزَل األضيافُ كان عذوراً إذا

تٍر وصوٍف: والببكساء من و .قال الراجز :    

 مصيف مشَتّي مقَيظ  كان ذا بت فهذا بتّي من

  سوٍد سماٍن من بنات الدشِْت  تَِخذْته من نَعجاٍت ست

ومنه . واملعىن يف اللفظني واحدحلف على ميني بتةً بتلَةً، أي قطعها، : ويقال. من نعجات شت، أي متفرقة: ويروى
وكأنّ التباب االسم . تبت يداه تباً وتباباً، أي خِسرت: ومن معكوسه. وكل منقِطع منبت. طلق امرأته ثالثاً بتا: قوهلم

املصدر بقال الراجز. والت :  

 يدا صاِفِقها ماذا فَعْل تَبتْ  أخِْسر بها من صفقٍة لم تُستَقَْل

  : وفيه يقول الراجز. هذا مثَل؛ قيل ذلك يف مشتري الفَسو، وإمنا اشتراه رجل من عبد القيس يقال له بيدرة، من إياد

هيا بيدره يا بيدر هريديا ب  هري ِحبدرِو ببيا مشتري الفَس  

   يدا صاِفِقها ما أخْسره شَلَّت

  .وحبل بت، إذا كان طاقاً واحداً

  ث - ث-ب

كالفَراش : "ويف الترتيل. وانبثَّ اجلراد يف األرض، أي تفرق. وكل شيء فرقته فقد بثتته. بث اخليلَ يبثها بثُّاً، إذا فرقها
ما جيده : والبث. بثثته سري وأبثثته، إذا أطلعته عليه: وتقول. متْر بث، إذا مل جيد كَنزه حىت يتفرق: ويقال". املبثوث

  ".إمنا أشكو بثّي وحزين إىل اللّه: "ومنه قول اللُه عز وجلّ. نفسه من كَرب أو غمالرجل يف 

  ج - ج-ب

  : قال الراجز. بج القَرحةَ يبجها جباً، إذا شقّها؛ وكل شق بج

  بج المزاِد موكَراً موفورا

  .أوكرت القربة أوكرها إيكاراً، فهي موكَرة: يقال. ممتلئاً: موكَراً

  بب ج
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وجب . وناقة جباُء، وبعري أجب. وكل شيء قطعته فقد جببته. جب السنام يجبه جبا، إذا قطعه: واستعمل من معكوسه
وأنشدنا أبو . وجبِت املرأةُ النساَء تجبهن جباً، إذا غلبتهن من حسنها. اخلَِصي جيبه جباً، إذا استأصل مذاكريه من أصلها

داينعثمان األشنان :  

بالعالمين بالسب ِحب فهن  جبتْ نساءكالم نكله دعب 

ب، مث ألقته إىل النساء ليفعلن كما فعلت فغلبتهنا خبيط، وهو السبِجيزقالت امرأة من قريش. أي قدرت ع :  

 ألنِْكحن ببه  رب الكعبة واهللا

هبةً  جارية ِخدمة مكْربمح 

  تجب أهَل الكعبه  بهمن أح تِحث

  .اسم ابنها، وهو لقب، وامسه عبد اهللا بن احلارث النوفلي، أي تغلب نساَء قريش حلُسنها: ببه

ال يكون جباً حىت يكون مما : قال أبو عبيدة. البئر العميقة اليت ال طي هلا، الكثريةُ املاء، البعيدة القَعر، وهو مذكر: واجلُب
جد حمفوراً إال مموأنشد للراجز. ا حفره الناسو :  

  جبا ترى ِجمامه مخْضره  بين المال وثَبره فَصبحتْ

   منة لهاب الحره فبردت

يصف إبالً وردت هذا . العطش: واحلَرة. فأما املَال وثَبرة فموضعان. بردت املاَء وأبردته، وليس أبردته بقوي: ويقال
رماه اهللا باحلرة حتت : "ومثل من أمثاهلم. العطَش: واللهاب. اء واحدها جمة، وهي جمتمع املاء ومعظمهِجمام امل. املوضع
  ".القَرة 

ماء معروف لبين : واجلُب. فأما قوهلم رجل جبأ، مهموز مقصور يف معىن اجلبان، فإنك تراه يف اهلمز إن شاء اهللا تعاىل
  .ضِبينة

  ح - ح-ب

ب حوحةًبح الرجلُ يبححاً وب .حوالب :حمجع أب .قال الشاعر. الِقداح: والبح :  

 يقْصرْ لها بصر ِبِستِْر ولم  إذا الحسناء لم تَرِحض يديها

 بفضلهن الحي سمِر يعيش  قَروا أضيافَهم ربحاً ِببح

    

ما : والربح.  بالكسر، وهي لغة أهل العاليةرحض يرحض ورحض يرِحض؛ لغة هذا الشاعر يرِحض: قال أبو بكر
اليت ال جييء هلا صوت صاٍف من : والبح. يعين الِقداح: سمر. الِقداح: والبح. الِفصال: والربح. يرحبون من ِقداحهم

اجلزور يف وقت يعين أن هؤالء القوم يقْرون أضيافَهم وينحرون . الِقداح ألا تمسح باألرض قبل أن يضرب ا فتخشن
ب والربد، فهذه احلسناء ال ترحض يديها، أي ال تغسل، لعجلتها، وذلك من شدة اجلوع والقرويقال. اجلَد : رجل أبح w
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وكان زيد بن حارثة الكليب . احلبيب: واِحلب. احلب: واستعمل من معكوسه. وامرأة حباُء، إذا كانت البحوحة خلْقاً
  : وأنشد. احلب بعينه: واِحلباب.  اّهللا عليه وآله وسلميسمى حب رسول اللّه صلى

رراني من ِحباِبِك أم ِسحأداء ع  

  : املفُرطُ؛ وكذلك فسروا بيت الراعي يصف صائداً: واِحلب. من حبِك: أراد

  مكان الحب يستمع السرارا  الحيةُ النَّضناض منه تبيتُ

  .اِحلب هو القرط: وقال يونس. اااليت حترك لس: النضناض: قال أبو بكر

أصله خنب فعرب : قال أبو حامت. وأما احلب الذي يجعل فيه املاء فهو فارسي معرب، وهو مولّد. ضد البغض: واحلُب
القُرطُ : بكرقال أبو . ومنه مسي الرجل خنِبياً ألم كانوا ينبذون يف األخناب. حب: فقلبوا اخلاَء حاًء وحذفوا النون فقيل

شنف وشنوف وِقرط وقُروط وِقرطَة : الذي يعلَق يف شحمة األذن، والشنف يعلَق يف حتار األذن من أعلى، يقال له
  : قال طرفة. وأقراط

 يبرق شَنْفاه ذي  أال يا أيها الظبي ال

 قد ألْثَمني فاه د  المِلك القاع ولوال

  .مرو بن هندهذان البيتان قاهلما طرفة يف امرأة ع

وال يقال ذلك للناقة بل يقال هلا خألت ِخالء، إذا . أحب البعري فاملصدر اإلحباب، وهو أن يربك فال يثور: فأما قوهلم
  : وأنشد. فعلت ذلك

  قطاف في الركاب وال ِخالء  الفَقارِة لم يخُنْها بآرزة

قِْطفرنُ وال تحا ال تيريد أ.  

، أي "إين أحببت حب اخلَيِر عن ِذكِْر ريب: "ومنه قوله جلّ وعز: قال أبو عبيدة. اِحلران يف اخليلواإلحباب يف اإلبل ك
  : قال الراجز. بعري مِحب، إذا برك فلم يثُر: يقال. لَصقْت باألرض حلب اخليل حىت فاتتين الصالةُ، واهللا أعلم

  أحباضرب بعيِر السوِء إذ   حلْتَ عليه بالقطيع ضربا

. ما كان من بذر العشب، واجلمع ِحبب: واحلبةُ. واحدة حبة، وهي الواحدة من حب البر والشعري وما أشبهه: واحلَب

  : قال الراجز

  في ِحبٍة جرٍف وحمٍض هيكِل  في أول التبقَّل تَبقَّلَتْ

إن كان مشتقّا من احلُب : اً، وحمبوباً، وحبيباً، وِحباناًوقد مست العرب حبيب". كاِحلبة يف حِميل السيل : "ويف احلديث
  .فالنون فيه زائدة، وإن كان من احلَبن فهي أصلية، وهو ِعظَم البطن

  خ - خ-ب

خفِّفت فأحلقت بالرباعي فقالوا. كلمة تقال عند ِذكر الفخر: بوقد خ :خب خقال الشاعر. ب :  w
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وبين قيٍس بيتُه بين األشَج  خ لوالده وللمولوِد خْبب 

  : البيت ألعشى مهدان فأسر فلما رآه احلجاج قال له

خْ  بين األشَج وبين قيٍس بيتُهخ لوالده وللمولوِد بب 

  .األشعث بن قيس بن معديكرب: األشج. واّهللا ال خببخت ألحد بعده، مث قتله

خب الرجلُ خباً، إذا كان غاشا : واستعمل من معكوسها. ههابٍخ بٍخ، فأخرجوها مخرج غاٍق غاٍق وأشبا: وقد قالوا
  : وأنشد طويل. منكَراً

  إذا استُوِدع األسرار يوماً أذاعها  وما أنا بالخَب الخَتوِر وال الذي

  .الغامض من األرض، واجلمع خبوب وأخباب: واخلُب. هيجانه: وِخب البحر

  .وخب الفرس يخب خباً وخبباً وخبيباً، وأخببته أنا إخباباً. تطيلة خيلطها عصباخلصلة من اللحِم املس: واخلبيبة

  د - د-ب

وكل من فرج . حلم باطِن الفخذين: والباداِن. تباعد بني الفخذين إذا كثر حلمهما: والبدد. بده يبده بدا، إذا جتاىف به
  : وأنشد. وِبداد القَتبومنه اشتقاق بداد السرج . رجليه فقد بدمها

 قد سمنَتْها بالسويق أمها  أعظَمها أجمها جارية

    فبدِت الرجَل فما تَضمها

    

. وأبده بصره، إذا أتبعه إياه. فأما البد الذي يسمى به الصنم الذي يعبد فال أصل له يف اللغة. ال بد منه: وبد، من قوهلم

  .ومرِت اخليل بداِد، إذا تبادوا اثنني اثنني وثالثة ثالثة. إذا مروا اثنني اثنني يِبد كلُ وأحد منهما صاحبهوتباد القوم، 

  : قال الشاعر

 والخيُل تعدو بالصعيد بداِد  وذكرتَ من لبن المحلَِّق شَربةً

  دبب 

  .دب يِدب دُّباً ودبيباً: واستعمل من معكوسه

املثل على : قال أبو بكر. ، أي من لَدن أن شببِت إىل أن دببِت على العصا"عييِتين من شب إىل دب أ: " ومثل من أمثاهلم
  .والدب هذه الدابة املعروفة، عربية صحيحة. خماطبة التأنيث، ولك أن تفتح على خماطبة التذكري

". أودى درم : "م قَوم دِرم الذي يضرب به املثل فيقالويف بين شيبان بطن يقال له دب، وهو دب بن مرة بن شيبان، وه

  .وقد مسى وبرةُ بن تغلب بن حيدان أبو كلب بن وبرة ابناً له دباً

w  ذ - ذ-ب
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يث ويف حد". البذاذة من اإلميان : " ويف احلديث. وبذَّت هيئته بذاذة وبذوذةً. وكلُّ غالٍب باذ. بذَّه يبذه بذُّاً، إذا غلبه
قعد أبو الدرداء رمحه اهللا سنةً عن الغزو فأخذ نفقته فجعلها يف صرة ودفعها إىل : أيب ذّر، حدثنا به الغنوي أو غريه قال

اعترض اجليش فإذا رأيت رجالً يف هيئته بذاذة ميشي حجزةً فادفعها إليه ففعل الرجل ذلك ودفعها إىل شاب : رجل وقال
فرجع الرجل إىل أيب . مل تنس حديراً، فاجعل حديراً ال ينساك: فع رأسه إىل السماء وقالميشي حجزة، فلما أخذها ر

  .ولّى النعمةَ ربها: الدرداء فأخربه فقال

  ذبب 

إنّ النساء لَحم على وضم إال ما ذُب : "ويف احلديث عن عمر. ذَب عن الشيء يذب ذباً، إذا منع عنه: ومن معكوسه
  ".عنه 

ياد ألنه يرود، أي جييء ويذهب وال يثبت يف موضع واحد: والذَبالر ى ذّبقال ابن مقبل. الثور الوحشي، ويسم :  

  فتى فارسي في سراويَل راِمح  بها ذَب الرياد كأنه يمشِّي

  .وليس يف كالم العرب اسم على فعاويل إال سراويل، وهو معرب: قال أبو بكر

  : قال الراجز. ه إذا ذبلت من العطشذَبت شفت: ويقال

مل هقوني علال بعد نهْل  سِمن بعد ما ذَب اللسان وذَب  

ذَبت شفته كما يقال ذَبت، ومل أمسعها من غريه فإنْ كان هذا الكالم حمفوظاِّ فمنه : يقال: وقال أبو عثمان األشنانداين
  .يان وِذبيان، وسفيان وِسفيانذُب: قال أبو بكر. اشتقاق ذبيان إن شاء اّهللا

 هو علْقَمة بن سيار، يوم يف قار ملا لقوا الفرس، وكانت العرب تزعم -قال الراجز. وذب الرجلُ عن حرميه؛ إذا منع عنه
ويلكم إم ميوتون، : أن الفُرس ال ميوتون، فحمل رجل من بكر بن وائل فطعن رجالً من الفرس فصرعه وصاح بقومه

  : فقال

 فَر منكم فر عن حِميمه أو  ن ذَب منكم ذب عن حريِمِهم

 الشراك قد من أديمه إن  ابن سيار على شَكيمه أنا

  ر -ر-ب

رِخالف البحر: الب .ضد العقوق: والِبر .ر وبارنث. ورجل بحا، إذا مل يت ميينه ِبرره لغتان. وبجح جه وبرر حوالرب . وب
  :  هو املُتنخل-قال الشاعر. من قوهلم القمح واحلنطةاملعروف أفصح 

  ِقرفَ الحِتي وعندي البر مكنوز  ال در دري إن أطعمتُ رائدهم

فر: الِقركلِّ شيء. الِقش فره: وِقرة: واحلَِتي. ِقشمن الِبر: "ومثل من أمثاهلم. رديء املُقْل خاص وقد ". ال يعرف اِهلر
وقال . كالم يف هذا املثل فذكر أبو عثمان األشنانداين أن اِهلر السنور والِبر الفأرةُ يف بعض اللغات أو دويبة تشبههاكثر ال

w  .ال يعرف من يِهر عليه ممن يِبره: آخرون
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  ربب 

ِربابة :  النعمةَ يربها ربا وقالواورب الرجلُ. مالكه: ورب كل شيء. اهللا تبارك وتعاىل: الرب: واستعمل من معكوسه
قال . دهنته بالرب: ورببت األدمي. ثُفْلُه األسود: ورب السمِن والزيِت. ورب باملكان وأرب، ِإذا أقام به. أيضاً، إذا متّمها

  :  هو عمرو- الشاعر

 له كالسمن رب له األدم فكوني  فإن كنِت منّي أو تُريدين صحبتي

أبو النجم الِعجلي-قال الراجز. وِسقاء مربوب، إذا أصلح بالرب  :  

  كَشائط الرب عليه األشْكَل

    

. الذي فيه شكْلة، وهي بياض يضرب إىل حمرة وكُدرة، وهو من صفة الرب: واألشكل. الذي قد شيطَته النار: الشائط

  :  أبو ذؤيب- قال اهلذيل. العهد، واملعاهدون أربة: والربابة

  عقْد الِجوار وكانوا معشَراً غدرا  كانت أِربتَهم بهز وغَرهم

  : وقال آخر، وهو علقمة بن عبدة. فغيرهم عهد اجلواِر: ويروى

 ربتني، فِضعت، ربوب وقبلك  وكنتَ امرًأ أفضت إليك ِربابتي

  : قال أبو ذؤيب. مع فيها القداحقطعة من أدم تج: والربابة. ربوب: ويروى

  يسر يفيض على الِقداح ويصدع  فكأنّهن لي ربابة وكأنّه

ربما كان كذا : كلمة، وختفف يف بعض اللغات، يقولون: ورب. ضرب من الشجر أو النبت: والربة. أي يقضي أمره
  : قال اهلذيل. وكذا

  ب هيضل لَِجب لَفَفْت بهيضلر  إن يِشِب القَذاُل فإنني أزهير

  : قال اآلخر، وهو ابن أمحر. ربت، يف معىن رب: ورمبا قالوا. ابنته فرخم: زهرية. اجلماعة من الناس: اهلَيضلُ

ِفيتَ سائل عنّي حبينه أم لم ِتعارا  ورتْ عارأع  

  .عرت العني وعورتها: صارت عوراَء، ويقالهكذا لغته، أي : قال أبو بكر. ِتعارا، مكسورة التاء

  ز -ز-ب

السالح، : والبز. وبز ثوبه عنه إذا نزعه. ، أي من قَهر سلب"من عز بز: " واملثل السائر. بز الشيَء يبزه بزا، إذا اغتصبه
  : قال الشاعر يف السيف. يدخل فيه الدرع واِملغفَر والسيف

  إذا هو القى حاِسراً أو مقَنَعا  م بزه عن عدوهِبكَها وال

  :  هو قيس بن خويلد اهلُذيل املعروف بابن عيزارة اهلذيل- وقال اآلخر يف الدرع
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 عليه شل مني األصابع سللتُ  سرى ثابت بزي ذميماً ولم أكن

 من القوم حتى شُد مني األشاجع  حسرتا إذ لم أقاتل ولم أرع فيا

 بز ما هنالك ضائع ووقِّر  فَويُل أم بز جر شَعل على الحصى

ووقِّر بز ما هنالك ضائع، أي أكِْرم بذلك : كأنه تلهف على سالحه إذ سلبه شعل ملا أسره، مث قال: فويل أم بز: وقوله
زو: وما. البل. لَغعا، وكان قائل هذين ال: وشطَ شراً لقب تأبط شره، وكان تأبه ودرعاً وسلبه سالحطَ شربيتني أسره تأب

 قصرياً فلما لبس الدرع طالت عليه فسحبها على احلصى وكذلك السيف ملا تقلده طال عليه فسحبه؛ وهذا يعين السالح
  : قال الراجز. اصةمتاع البيت من الثياب خ: والبز. ورجل حسن الِبزة، إذا كان حسن الثياب واهليئة. كلَّه

 لُز بصخٍْر لَزا كأنما  أحسن بيٍت أهراً وبزا

رتاع البيت من غري الثياب: األهة: يقال. مرة، والظَهاهليئة والبز ة، إذا كان حسنرة والظَّهراأله ما يظهر : بيت حسن
  .منه

  زبب 

". كلُّ أزب نفور: " ومن أمثاهلم. ا كان كثري شعر الوجه والعثْنونبعري أزب، إذ: يقال. الزبب: واستعمل من معكوسه

  : قال الشاعر. كثري الشعر: ورجل أزب. وأزب ال ينصرف

 النَّفَر الَّذين بأزقَباِن ِمن  أزب الحاجبين بعوِف سوٍء

  : وقال آخر. موضع، وهو أزقَباذ، فلم يستقم له الشعر: أزقبان

ِن كأنه أزبيالقَفا والمنِكب  د موقَّعوات عانيرصرمن الص  

  .الصرصرانيات منسوبة إىل موضع

  : ذَكَر اإلنسان، عريب صحيح، وأنشد: اللحية، والزب: الزب يف لغة أهل اليمن: قال أبو بكر

  إن طال خُصياه وقَصر زبه  حلَفَتْ باللّه ال أِحبه قد

  . وقَصر، وتلك لغته:أراد

  س -س-ب

أي " وبسِت اِجلبالُ بسا: "وذكر أبو عبيدة أن قول اهللا عز وجلّ. بس السويق يبسه بساً، إذا لَته بسمٍن أو زيت أو حنوه
  :  هذا رجل استاق إبلَ قوم فهو يستعجل أصحابه-قال الراجز. صارت تراباً ثَِريا

  ملْساً بذوِد الحمِسي ملْسا   وبسا بساتَخِْبزا خَبزاً ال
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ال أفعل : ومثل من أمثاهلم. وبس بالناقة وأبس ا، إذا دعاها للحلَب. ال ختبزا فتبطئا بل بسا الدقيق باملاء وكُاله: يقول
  : قال الشاعر. ذلك ما أبس عبد بناقة، أي ما دعاها للحلَب

  ما أطاف المِبس بالدهماِء  صلح ِمنّااهللا طاِلب ال فلحا

اليت تدر : والناقةُ البسوس. بس بس: وبسبست بالغنم، إذا دعوا فقلت هلا. والبغداديون يفسرون هذا البيت بغري هذا
وانبسِت . وتخبز جيفَّف فيدق فيشرب كما يشرب السويق، وأحسبه الذي يسمى الفَت: والبسيسة. على اإلبساس

  : قال أبو النجم. احليات يف األرض، مثل انبثَّت

  وانبس حياتُ الكثيِب األهيل

  .ضرب من مشي اإلبل، كذلك حكاه أبو زيد: والبس. وذلك عند إقبال الصيف ألا تكثر وتتفرق

  سبب 

قال .  السب شتماً ألن السب خرق األعراضوأصل السب القطع مث صار. سب يسب سبا: واستعمل من معكوسه
  : الشاعر

  بأن سب منهم غالم فَسب  كان ذَنْب بني مالٍك فما

  .ألن سب: ويروى. أي شتم فقَطع

في شُطَِب صاِرم بأبيض  بصري العبوي قُطُّ العظامي  

 بن وثيل الرياحي ملّا تعاقرا بصوأر، فعقر سحيم مخساً يريد معاقرة غالب بن صعصعة أيب الفرزدق وسحيم. باتٍر: ويروى
  : وأنشد. مث بدا له، وعقر غالب مائة ومل يكن ميلك غريها

شَر أنها ألَمجالم قِّر إلى  تعلما يا ابنالسيف تستبكي إذا لم تع 

 في يوم الشتّاء المذكَِّر معاقير  عيشُ للمولى مرائيب للثَّأى منا

  عراقيبها مذ عقَرتْ يوم صوأِر  رتْ إال على عثٍَم يرىجِب وما

رجل ِسب، إذا : ويقال. فَسب، أي قطع، كأنه جعل القطع سبا، إذ كان مكافأة للسب: وقوله. سب، أي شتم: قوله
  : وأنشد. وفالن ِسب فالٍن، أي نظريه. كان كثري السباب

نّني فلستَ بِسبيال تَسب  ي من الرجال الكريمِسب إن  

  : قال الشاعر. الشقَة البيضاء من الثياب، وهي السبيبة أيضاً: والسب

الت حوَل قيس بن عاصٍم فَهمِرقان المزعفَرا  أهبالز ون ِسبجحي  
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لِعمامة هاهنا، وكانت سادات يريد ا. سب الزبرقان بفتح السني ونسبوا الزبرقان إىل األبنة: روى قوم: قال أبو بكر
  .وقد فسر قوم هذا البيت بغري هذا التفسري مبا ال يذكر. العرب تصبغ العمائم بالزعفران

  :  هو األغلب العجلي- قال الراجز. مضت سبة من الدهر وسنبة من الدهر، أي مالوة ومالوة أيضاً: ويقال

ِتهى في ِفقْررأتْ غُالماً قد صر  ال ماءِتهنْبس نفوانشباب ع 

من اشترى مصراةً : " ويف احلديث. اليت قد اجتمع اللنب يف ضرعها: واملصراة من اإلبل والغنم. جمع وقدم عهده: صرى
  ".فهو خبري النظَرين إن شاء ردها ورد معها صاعاً من متر ِلما قد أخذ من لبنها

طعنته يف الكبة طعناً يف السبة : كيف صنعت؟ قال: املنذر رجالً طعن رجالً فقالوسأل النعمان بن . الدبر: والسبة
ازم فاتبعه فلما : كيف طعنه يف السبة وهو فارس؛ فضحك وقال: فقلت أليب حامت: قال أبو بكر. فأنفذتها من اللَّبة

  : وقال أبو ذؤيب. احلَبل:  والسب بلغة هذيل.رِهقَه أكب ليأخذَ مبعرفَة فرسه فطعنه يف سبته، أي يف دبره

  شديد الوصاِة نابل وابن نابل  عليها بين ِسب وخَيطٍَة تَدلَّى

. يصف الذي يشتار العسلَ فيتدلّى باحلبل إىل موضع العسل. قيل إنه يريد بالسب واخلَيطة احلبلَ والوِتد يف هذا البيت

  .الوِتد، وإمنا يصف مشتاراً يشتار العسل: احلَبل، والسب: ذا البيتاخليطة يف ه: وقال أبو عبيدة

  ش -ش-ب

  : وأنشد. بش به بشا وبشاشةً، إذا ضحك إليه ولَِقيه لقاًء مجيالً

 بشاشةً وِبشْرا وقَبلَه  ال يعدم السائُل منه وفْرا

  .بطن من العرب من بين العنبر: وبنو بشة

  شبب 

    

وشب الفرس . وأشب الثور، ِإذا كَملَ ِسنه. وأشب الرجل، إذا كان له بنون. شب الغالم شباباً: استعمل من معكوسهاو
ضرب من الدواء : والشب. من شب إىل دب: وقد مضى املثل. وأشببتها أنا إشباباً. وشبت النار شبوباً وشبا. شباباً

  : نشدوأ. معروف عند العرب

  سقَى السم ممزوجاَ بشَب يماني  ليتَ عمي يوم فُرق بيننا أال

. وبه سمي الرجلُ شبة. اشتعاهلا: ورأيت شبة النار. سقَى يف لغة طيء وغريها مبعىن سِقي: قال أبو بكر. سقى لغته

  :  جاهلي-ال رجل من طيىءوق. فالنة يشبها فرعها، إذا أظهر بياض وجهها سواد شعرها: ويقال

  كما يشب البدر لون الظَّالم  شَب لها لونَها معلَنِْكس

  : قال الراجز. رجل مشبوب، إذا كان مجيالً: ويقال. كما يظْهر لونُ البدر يف الليلة املظلمة: يقول
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  وِمن قريش كّل مشبوٍب أغَر  قُداماه عرانين مضر تَهدي

  .شبت النار: ومسوا شِبيباً، وأحسبه يف معىن مشبوب من قوهلم. ب وشبوب وشبب، إذا متّ سنه وذكاؤهوثور مِش

   ص - ص-ب

فأما بصبص فإنك ستراه يف بابه . البصاصة: والعني يف بعض اللغات تسمى. بص الشيُء يِبص بِصيصاً وبصاً، إذا أضاء
  : اجزمفسراً إن شاء اهللا قال الر

الِمصطها الدمنها ِلي يِبص  هاها الغائصة البحر زكدر  

  .رفعها وأخرجها: زهاها

  صبب 

رقَّة : والصبابة. بين الصبابة: ورجل صب. صب املاَء وغريه صبا، وصب يف الوادي، إذا احندر فيه: ومن معكوسه
القطعة من اخليل، حنو : والصبة.  غريه جمتمعاً، وربما سمي الصب بغري هاءكل ما صببته من طعام أو: والصبة. الشوق

  : قال الشاعر. السربة، ومن الغنم أيضاً

  وعِدي كمثل سيل المضيق  كاليمام تَهوي ِسراعاً صبة

  . يعدونالرجالة الذين: والعدي. شبه اخليلَ ا لسرعتها. ضرب من الطَّري: اليمام

معروف، وستراه يف : والصبا. ِصبغ أمحر: والصبيب". صبابة كصبابة اإلناء : " ويف احلديث. باقيه: والصبابة من الشيء
  .بابه إن شاء اهللا

  ض - ض-ب

، أي ال ينال "ه فالن ال يِبض حجر: " ومثل من أمثاهلم. بض املاء يِبض بضا وبضوضاً، إذا رشح من صخرة أو أرض
  .منه خري

بض السقاُء وال الِقربةُ، وإمنا ذلك الرشح أو النتح، فإذا كان دهناً أو سمناً فهو : وال يقال. قليلة املاء: ورِكي بضوض
ضة والبضوضة، إذا رجل بض بني البضا: ويقال. تِمثُّ: ، وقالوا"تِنثُّ نثَّ احلَِميت : "ويف حديث عمر. النثُّ واملَثُّ

  : قال الشاعر، وهو أوس بن حجر. كان ناصع البياض يف ِسمن

  وفي ِضبِنِه ثعلب منْكسر  وأبيض بض عليه النّسور

  : وقال أبو زبيد الطائي يف بض املاء. اجلنب: الضنب

  اصلدتْ فأعيتْ أن تَِبض بمائه  عثْم أدِركْني فإن رِكيتي يا

w  ضبب 
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منتنع من إرادتكم :  خياطب قوماً ويقول- قال الشاعر. ضبت ِلثَته، تِضب ضباً، إذا حتلّب ريقُها: واستعمل من معكوسه
  : ونقاتلكم حىت ال حتوزوا السيب

  على خرد مثل الظباء وجامل  أبينا أن تَِضب ِلثاتُكم أبينا

بة املعروفة، : والضبةهذه الداببه. واألنثى ضباً فأخذت بذنشته فخرج إليك مذنتضبيباً، إذا حر ت على الضبببوض .

  .اليت جتمع بني الشيئني: وصبة احلديد

  .ذات ِضباب، ومِضبة، مثل فِئرة من الفأر، وجرذَة من اِجلرذان: وأرص مضبه

ورم يكون يف صدر البعري ويقال يف خفّه، فإذا : ضبوال. موضع: والضب. وأضبت أرض بين فالن، إذا كثر ِضباا
  : قال الشاعر. أصاب ذلك البعري فالبعري أسر والناقةُ سراء

  فإذا تَحزحز عن ِعداء ضجِت  وأِبيت كالسراِء يربو ضبها

    

ورم : السرر: قال األصمعي. رك جتاىفأسر بين السرر، وهو داء يصيب البعري يف صدره، فإذا ب: يقال. تزحزح: ويروى
داء يصيبه يف خفّه، فإذا برك البعري وبه السرر والضب جتاىف يف مربكه، فشبه جتافيه عن : والضب. يصيب البعري يف صدره

  : قال كثري عزة. اِحلقد: والضب. فراشه بتجايف هذا البعري يف مبركه

  وتُخِْرج من مكامنها ِضبابي  نيفما زالت رقاك تَسل ِضغْ

ِخلْفَي الناقة يف كفّيه: والضب قال الشاعر. أن جيمع احلالب :  

  كما جمع الِخلْفيِن في الضب حاِلب  له كفي بالرمح طاِعناً جمعتُ

  .وأضب الرجلُ على الشيء يِضب إضباباً، إذا لزمه لزوماً شديداً فلم يفارقه

يبوالضة قبل أن تنفلق. فرس من خيل العرب معروف وله حديث: بة، واجلمع ِضباب، وإمنا يقال : ويقال للطلْعبض
  : قال الشاعر. ذلك لطلعة الفُحال خاصة

  بطون الموالي يوم عيٍد تَغَدِت  يِطفْن بفُحاٍل كأن ِضبابه

هذا عن أيب مالك . فحل، خفيف، وإذا خرج طَلْعها تاما فهو ِضباافُحال النخل، وهو ذكرها، فأما للحيوان ف: الفُحال
اسم اجلبل الذي : وضب. بطن أيضاً: بطن منهم، وكذلك الضباب: وبنو ضبةَ. وقد مست العرب ضبة وضبا. من النوادر

  .اللّهالسحاب الرقيق، معروف ستراه يف بابه إن شاء : والضباب. مسجد اخلَيِف يف أصله

  ط -ط-ب

والبط عند العرب صغاره . فأما الطائر الذي يسمى البطُّ، فهو أعجمي معرب معروف. بط اجلُرخ يبطُّه بطاً، إذا شقّه
  : قال الشاعر. العجب: والبطيط. اإلوز: وكباره

  من الالِئين في الِحجج الخوالي  تَعجبي وتَري بطيطاً ألما
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  .ِحلقبيف ا: ويروى

  طبب 

، أي تأتى ألموره "من أحب طَب : " ومن أمثاهلم. ومنه اشتقاق الطبيب. حاذق به: رجل طَب بالشيء: ومن معكوسه
  : قال ابن األسلت. السحر: والطِّب. إذا كان بصرياً بالضوابع من األوايب: وفحل طَب. وتلَطَّف هلا

  ك أم جنونأِطب كان داؤ  أال من مبِلغ حسان عني

  .ورجل مطبوب، أي مسحور. طُب النيب صلى اللّه عليه وآله وسلم، أي سحر: ويف احلديث

ورمبا مسيت القطعة من . الطُّبة، وهي القطعة من األدم املربعة أو املستديرة، وستراها يف باا إن شاء اهللا: والطِّبةُ، وقالوا
  :  هو أسامة بن احلارث اهلذيل- وقال الشاعر. الطِّبة، واجلمع الطِّباب:  الدلواألدم اليت يف حاشية السفرة أو حرِف

 فمأواه، النَّهار، المراكد ِطباباً  أرتْه من الجرباء في كل موِقٍف

  : وقال اآلخر. يصف محار وحٍش خاف الطِّراد فلجأ إىل جبل فصار يف بعض ِشعابه فهو يرى السماء مستطيلة

  كتُرس المرامي مستَِكفا جنوبها   السجن إالّ ِطبابةالسماء وسد

  .فذاك رأى السماء مستطيلة ألنه يف ِشعب جبل، وهذا رآها مستديرة أو مربعة ألنه يف السجن

  ظ -ظ-ب

  أمهلت 

  ع -ع-ب

  عبب 

  : قال الراجز. يعب عباً، وهو تتابع اجلَرع: عب يف اإلناء: استعمل من معكوسها

  مجبياً في مائها منكبا  فيها ويعب عبا يكْرع

ضرب من : والعِبيبة". مصوا املاَء مصاً وال تعبوه عبا فإن الكُباد من العب : "ويف احلديث. منكِّساً رأسه رافعاً عجزه: أي
  .الطعام

  .وللعني والباء مواضع يف التكرير ستراها إن شاء اّهللا

  غ -غ-ب

  غبب 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         23   

والِغب . غاب كما ترى، وهو أن تتغري رائحته: الِغب، والطعام: واالسم. غَب الطعام يغب غباً: استعمل من معكوسها
قال أبو . الِغب، ألا تأخذ يوماً وترفَه يوماً: أن ترعى يوماً وتِرد يوماً من الغد، وبذلك مسيت احلمى: من أوراد اإلبل

أن تشرب يوماً وترد بعده بيوم، فيكون ِوردها املاَء يوماً واحداً، : سألت العرب عن الِغب فقالوا: قال أبو مالك: بكر
أن يفوا املاء ثالثة أيام، مث كذلك إىل العشرة، وإمنا : أن يفوا املاُء يومني؛ واِخلمس: وكان ينبغي أن يسمى ِثلْثاً؛ والربع

  .اً مث ترعى مثانية أيام وتِرد يف اليوم العاشرِعشراً ألا تشرب يوم: سمي

    

. الغامض من األرض، واجلمع أغباب وغبوب: والغب". زر ِغبا تزدد حباً : " واملثل السائر". ادهنوا غبا : "ويف احلديث

  : قال الراجز

 دجٍن دائم التَهتاِن ِذئاب  كأنّها في الغُب ذي الِغيطاِن

  .الضارب من البحر حىت يمِعن يف الرب: والغب. إلباس الغيِم السماء؛ يوم دجٍن وأيام دجٍن وليايل دجٍن: الدجن

  .وللباء والغني مواضع يف التكرير ستراها إن شاء اللّه

  ف - ف-ب

  أمهلت 

  ق - ق-ب

  :  هو عويف القوايف-قال الراجز. طر شديدوكذلك بقِّت السماء بقاً، إذا جادت مب. بق يبق بقًا، إذا أوسع من العطية

  فالخَلْقُ طُراً يطلبون ِرزقَه  الخير لنا وبقَّه وبسطَ

. كثري الكالم: ورجل بقَاق. البعوض، معروف: والبق. وجتيء يف التكرير هلا أخوات. وبق فالن علينا كالمه، إذا أكثره

  : قال الراجز

  أخرس في السفْر بقَاقَ المنزل  أقُود بالدوى المزمل وقد

  قبب 

  : قال الراجز. قَب ناب الفحل قبيباً وقبا، إذا مسعت صوته: ومن معكوسه

نة ِلنابِه قَِبيبذو ِكد  

ته قبب. ضرا فترها: ضرب يده فقبها، كما يقولون: يقال. القطع: والقَب. بعري ذو ِكدنة، إذا كان عظيم السنام: يقال
قَب املَحالة، وهي : والقَب. وقب النبت يقُب ويِقب قبا، إذا يبس، وهو القبيب مثل القفيف سواء. أقبه قباً، إذا قطعته

ومثل . وقب بطن الفرس، إذا حلقت خاصرتاها حبالبيها، والفرس أقب واألنثى قَباء. اخلشبة املثقوبة اليت تدور يف اِملحور
wيقال هذا للرجل إذا تكبر وأعجبته ". ِخبقَّة ِخبقَّه ترق عين بقه "ثّل به علي بن أيب طالب رضي اللّه عنه من أمثاهلم مت

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         24   

وكل شيء مجعت أطرافه فقد قببته؛ . نفسه ليتواضع، قاهلا علي عليه السالم وهو يصعد املنرب كأنه يأمر نفسه بالتواضع
  . هذا صحيحاً فمنه اشتقاق القُبة، إن شاء اهللافإن كان. هكذا يقول بعض أهل اللغة

  ك -ك-ب

تباك القوم، ِإذا : االزدحام، وكأنه من األضداد عندهم، من قوهلم: والبك. بك الشيَء يبكُّه بكُّاً، إذا خرقه أو فرقه
  : قال الراجز. ازدمحوا وركب بعضهم بعضاً

 ك بكهفخلّه حتي يب  إذا الشَّريب أخَذَتْه أكه

فخلَه حىت يورد إبلَه حىت : يقول. احلر الشديد مع سكون الريح: األكَة: قال أبو بكر. الذي يورد إبلَه مع إبلك: الشريب
  .يتباك على احلوض، أي يزدحم

  .وسميت مكَّةُ بكَّةَ الزدحام الناس ا، واهللا أعلم

  كبب 

  : قال أبو النجم. طعنه فكبه لوجهه: يقال. كبا، إذا قَلَبتهكَببت الشيَء أكُبه : واستعمل من معكوسه

  فكَبه بالرمح في ِدمائِه

وهذا من . أكببت على الشيء، إذا جتانأت عليه: ويقال. وأكب الرجلً على الشيء، إذا عكف عليه، فهو مكب إكباباً
ونعم كُباب، أي كثري . احلملة يف احلروب، وقد تقدم كالم فيه: والكُبة. نوادر الكالم أن يقولوا أفْعلْت أنا وفَعلْت غريي

  .الشيء اتمع من تراب وغريه، وبه سميت كُبةُ الغزل: والكُب. جمتمع

  .ضرب من النبت: والكُب والكُبةُ. طعنته يف الكَثة طعنةً يف السبة فأخرجتها من اللّبة: ويف كالم بعضهم لبعض امللوك

  ل - ل-ب

له بالً باملاء وغريهببلوالً، إذا برأ. ل الشيءَ يالً وبل من مرضه ببلَّ. وبلَّ واستقال الشاعر. وكذلك أب :  

  نجا وبه الداء الذي هو قاِتلُه  بلَّ من داء به ظَن أنَّه إذا

  : ا يشبه هذا يف املعىن قول الشاعرومم: وقال الرياشي. إذا بلَّ من داء به خال أنه: برا ونجا مجيعاً؛ ويروى: يروى

 اإلصباح واإلمساء فأالنَها  كانت قَناتي ال تلين ِلغاِمٍز

 فإذا السالمة داء ليِصحني  ودعوتُ ربي بالسالمة جاهداً

  : ومثله قول النِمر بن تولب العكِْلي: وقال الرياشي

دوالمِة والِغنى يى طوَل السالمِة يفعُلفكيف تر  الفتى طوَل الس  
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قال . طويت فالناً على بلَلِته وباللته وبلَالته وبلته، إذا طويته على ما فيه من عيب: ويقال. طَراءته: وبلَّة الشباب
    :  القتال الِكاليب، ويقال احلَضرمي بن عامر األسدي- الشاعر

  ِبوعرفتُ ما فيكم من األذرا  طَويتُكُم على بلالِتكم ولقد

  : وقال الشاعر

  وذلك خير من ِلقاء بني ِبشِْر  بني ِبشْر على بلالتهم طوينا

  .داء يصيب اإلنسان يف جسمه: والبلَة. يف الثوب ِبلَة، أي رطوبة: ويقال

  : قال الشاعر. ورجل أبلُّ. وأبل الرجلُ إبالالً، إذا كان خبيثاً

   األبلُّ المصمموهل يتّقي اللّه  تتَّقون اهللا يا آل عامر أال

وقال عبد املطَّلب يف . بل الِبلُّ املباح، لغة ميانية: ِبلّ هاهنا إتباع، وقال قوم: ِحل وِبل؛ قال قوم من أهل اللغة: وقوهلم
  .ال أِحلها ملغتِسل وهي لشارِب ِحلّ وِبل: زمزم

  لبب 

قالت صفية بنت عبد . ولب الرجل، إذا صار لبيباً. ، إذا أقام بهلَب باملكان وألَب به لَبا وإلباباً: واستعمل من معكوسه
  : املطَّلب

  وكي يقود ذا اللَّجب  لكي يلَب أضِربه

  .خالصه، ورمبا سمي سم احلية لُباً: العقل، ولب كل شيء: واللُب. يعين اجليش: وذا اللَّجب

  .الدبر: البمة: أمهلت يف الثنائي الصحيح إلّا يف قوهلم

  ن -ن-ب

ا وإبناناً، إذا أقام به، وأىب األصمعي إال أبنبن بن باملكان وابن.  

  : وأنشدنا عبد الرمحن عن عمه األصمعي. بنة: ورمبا مسيت مرابض الغنم. الرائحة الطيبة: والبنة

  وتَكْره بنَّةَ الغَنَم الذئاب  تخِْدج األرآم منه وِعيد

  .وعيد يلهي الذئاب عن رائحة الغنم: يدير

  نبب 

  .نب التيس نبا ونبيباً، وهو صوته عند الِقراع: واستعمل من معكوسه

  و - و-ب
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وعليه: الب دره فترأمه لتب إىل أممأل تبناً أو حشيشاً ويقرِجلْد احلُوار ي.  

  ه - ه-ب

  هبب 

وهب . وهبت الريح تهب هبوباً، وقالوا هبا، وليس بالعايل يف اللغة.  هبا وهبيباًهب التيس يهب: استعمل من معكوسها
ةً، إذا اهتزبا وهبه ا، إذا انتبه من رقدته. وهبت الناقةُ ِهباباً من النشاط. السيفالنائم هب وهب.  

  ي - ي-ب

. امسان ملن مل يعرف ومل يعرف أبوه: هيان بن بيان: وقالوا. ن ال يعرفهي بن يب، مثل مل: أمهلت يف الوجوه إال يف قوهلم

  : وأنشد

يبن ب يالموالي والعبيِد وأنذاُل  لئام من بني ه 

  حرف التاء وما بعده

  من الحرف في الثنائي الصحيح 

  ث - ث-ت

  .أمهلت

  ج - ج-ت

  .أمهلت

  ح - ح-ت

  حتت 

قبيلة : واحلَت. وحت اهللا مالَه حتا، إذا أفقره. يحته حتا،كاحنتات الورق عن الغصنحت الشيَء : استعمل من معكوسها
. فَرس حت: وكذلك الفَرس؛ يقال. البعري السريع السري، اخلفيف: واحلَت. من ِكندة ينسبون إىل بلد ليس بأم وال أب

  : قال الشاعر يصف ظليماً

 ظلَّ في شَرٍي ِطوال واعد  ِري السعلى حتِّ البراية زمخَ
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وإمنا أراد حتاً عند البراية، أي سريع عندما يبريه . مجاري املخ يف العظام يف هذا املوضع: والسواعد. األجوف: والزخمري
 ذلك وهو كيف يكون: قال األصمعي. يعين بعرياً: وخالف قوم من غري البصريني يف تفسري هذا البيت فقالوا. السفَر

  : يقول قبله

 مع العِشيِة للرئال يِعن  كأن مالءتَي على ِهجفٍّ

. الظليم: واِهلجف. من صفة الشري: وِطوال. شجر احلنظل: والشري. مجل ذو براية، إذا كان قوياً على السري: يقال

نعالرجلُ الفر: يعترض، يقال: وي نن، إذا اعترض، وععي نِعنه، بالكسرعإذا حبسه بِعنانه ي ،ئال. سأوالد النعام، : والر
  .واحدها رأل

  خ - خ-ت

وكذلك الطني إذا أفرطت يف كثرة مائه حىت ال ميكن أن يطين . تخ العجني تخا وأختخته أنا، إذا أكثرت ماءه حىت يلني
  .به

  .ثَخ بالثاء، واألوىل أعلى: وقد قالوا أيضاً

  ختت 

  .خت، وهو موضع: ن معكوسهوم

  د - د-ت

  .أمهلت

  ذ - ذ-ت

  .أمهلت

  ر -ر-ت

 - قال الشاعر. وكذلك كل عضو إذا قطعه، وكذلك كل عضو انقطع بضربة فقد تر تراً. تر العظم يتره تراً، إذا قطعه

  : هو طرفة بن العبد

  ِدألستَ تَرى أن قد أتيتَ بمْؤِي  وقد تَر الوظيفَ وساقَها تقول

    

  : وأنشد أبو حامت عن األصمعي. وتر الرجلُ ترارةً، إذا امتأل بدنه شحماً. تر الوظيف وساقُها بالرفع، أي امتأل: ويروى

ِبحطَلَنْفَِحينا  بالغَداة أتر شيٍء ونُص ِشيونُمسي بالع  w
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اخليط الذي يمد على البناء فيبىن عليه، : لترا: قال األصمعي. يعين قوماً أسراء فهم مسترخون من اإلعياء: وقال أبو بكر
  : وأنشد. وهو عندهم معرب وامسه بالعربية اإلمام

 ساق أو كمتِن إمام كَمخَّة  وخَلَّقْتُه حتى إذا تم واستوى

  : يصف سهماً، ويدلُّك على ذلك قوله: يصف وتراً، وتال قوم

  القَصد حتّى بصرتْ بِدمامعن   بِحقَويه ثَالثَاً فلم تَزغ قَرنْتُّ

  .مستدقه: وِحقْو السهم. دميت: وبصرت. ملَّسته وسويته: قّوله خلَّقته

الرتّ، والجمع رتوت، وهي الخنازير الذكور، زعموا، ولم يجىء به : رتت واستُعمل من معكوسه
االسم الرتَت، وبه سمي رجل أرتُّ، و: الذي في لسانه حبسة، يقال: واألرتّ. أحد غير الخليل

  . األرتّ

  ز -ز-ت

  .أمهلت

  س -س-ت

  .أمهلت

  ش -ش-ت

  شتت 

  .شت يِشت شتاتاً، وهو التفرق، واالسم الشت، واجلمع أشتات: استعمل من معكوسها

  ص - ص-ت

  .الصت، وهو الضرب باليد والدفع: استعمل من معكوسها

  : قال رؤبة

 ِمن شَيطانه التَّعتِّي طأطَأ  تَِكتِّوطاِمح النَّخْوِة مس

    صكِّي عرانين الِعدى وصتَي

  .وصِتيت من الناس، أي ِفرقة

  ض - ض-ت
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  .أمهلت

  ط -ط-ت

  .أمهلت

  ظ -ظ-ت

  .أمهلت

  ع -ع-ت

  .قاٍء يقيء قيئاً فهو قاِء كما ترى: تع تعاً وتعةً، إذا قاء، مثل قوهلم: يقال

  .ثع ثَعةً، أيضاً: ، إذا قاء، وقالوا "فتع تعةً: " ويف احلديث

  .وأما تعتعه، فتلحق هذه بنظائرها

  عتت 

  .عت وعثَّ بالتاء والثاء مجيعاً: قال أبو بكر. عته بالكالم يعته عتاً، إذا وخبه ووقَمه: استعمل من معكوسها

  غ -غ-ت

  غتت 

  .ذا غَطَّه فيهغته يف املاء يغته غتا، إ: استعمل من معكوسها

  ف - ف-ت

زعموا، ما جيتمع حتت الظفر من الوسخ: تف ،ففّة. التة شبيهة بالفأرة: والتبيود.  

: قال األصمعي. التفَة عن الرفَِة، بالتخفيف: دقاق التنب، وقد قالوا: ، والرفةُ"استغنت التفَّةُ عن الرفِّة : " ومثل من أمثاهلم

يفَّة دوة مثل ِجرو الكلب، وقد رأيتهاالتوأنكر أن تكون فأرةً، . ب  

  فتت 

  : ومن أمثاهلم. فت الشيَء يفُته فَتا، إذا كسره بإصبعه: واستعمل من معكوسه

  كَفّا مطلَقٍة تَفُتُّ اليرمعا
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شيء فَفَت يف ساعده، أي أضعفه كلَّم فالن فالناً ب: ويقال. حجارة ِبيض ِدقاق تلمع يف الشمس تتفتت باليد: واليرمع
  .وأوهنه

  ق - ق-ت

تتقْتق الرجل إذا احندر يهوي من اجلبل : تقْتق وقالوا: تق تقْاً، مث أميت هذا الفعل، ورد إىل بناء جعفَر يف الرباعي، فقالوا
  .حىت يوايف األرض على غري طريق

  قتت 

  : راجزقال ال. القَت، معروف: واستعمل من معكوسها

  كما بنى بخَتَ العراِق القَتُّ  السويقُ لَحمها واللت بنى

والقت :اتهذا احلديث، إذا : وأصله من قوهلم. مصدر قَت بني القوم قَتا، إذا مشى بينهم بالنميمة، وهو القَت تقتت
  .تسمعه

  .وقتت الشي، إذا مجعه قليالً قليالً

  ك -ك-ت

والتكَّة ال . ا، إذا وطئه حىت يشدخه، وال يكون إالّ من شيء لين، حنو الرطب والِبطّيخ وما أشبه ذلكتك الشيَء يتكُّه تكّ
  .أحسبها عربية حمضة وال أحسبها إالّ دخيالً، وإن كانوا قد تكلّموا ا قدمياً

  كتت 

وكَتت القوم أكتهم كَتاً، إذا . ل أن يشتدكَت النبيذُ وغريه كَتا وكَِتيتاً، إذا ابتدأ غليانه قب: واستعمل من معكومسها
  :  هو ربيعه األسدي والد ذؤاب قاتل عتيبةّ بن احلارث بن شهاب- عددم حىت تعرف إحصائهم، قال الشاعر

  سوِد الوجوه من الحديد ِغضاِب  بجيش ال يكَت عديده إالّ

وكَت الفحل، إذا . ة، إذا مسعت هلا صوتاً عند صبك املاء فيهاوكتِت اجلرةُ اجلديد. لبسوا احلديد فصدئت أبدانهم: أي
  .أي ال تعدها" ال تكتها أو تكت النجوم : "ومثل من أمثاهلم. وكت اهللا أنفه، إذا أرغمه. مسعت له هديراً

  ل - ل-ت

    

  . بكتابه، واّهللا أعلم"وتله للجبني : "وكذلك فسر يف الترتيل. تلَّه يتلُّه تال، إذا صرعه
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: اِملتل: وقال األصمعي. رمح ِمتلّ، إمنا هو ِمفْعل من الصرع، يتلُّ به، أي يصرع به: وزعم بعض أهل العلم أن قوهلم

  :  هي دختنوس بنت لقيط بن زرارة-قال الشاعر. الغليظ

 ع بكَفه رمح ِمتَلُّ  فَر ابن قَهوس الشّجا

 أنّه ِسمع أزلُّع ك  ينجو به خاظي البضي

  .وبه سمي التلُّ من التراب. وكل شيء ألقيته على األرض مما له جثَة فقد تلَلْته. هو بِتلة سوء، أي حال سوء: ويقال

  لتت 

ليت كانت وزعم قوم من أهل اللغة أن الالت ا. لَت السويق وغريه يلُته لتاً، إذا بسه باملاء أو غريه: واستعمل من معكوسه
تعبد يف اجلاهلية صخرة كان عندها رجل يلُت السويق وغريه للحاج، فلما مات عبدت وال أدري ما صحة ذلك ألنه لو 

، بالتثقيل "أفرأيتم الالت والعزى: "وقد قرىء يف الترتيل. بتثقيل التاء ألا تاءان" الالّت : " كان كذلك كان يكون
  : قال زيد بن عمرو بن نفَيل.  الشعر الالّت إال بالتخفيفومل جيىء يف. والتخفيف

 كذلك يفعُل الجلْد الصبور  تركت الالّتَ والعزى جميعاً

. وقد جاء يف الترتيل بالتخفيف، وقد قرىء بالتثقيل، واللّه أعلم. زيد الّالت، بالتخفيف ال غري: وقد مسوا يف اجلاهلية

  .الشتقاق مل أِحب أن أتكلّم ليهاوإن حملت هذه الكلمة على ا

  م -م-ت

وبدر ِتمام بالكسر، وكذلك ليلُ ِتمام، وكل . ووِلد الغالم لِتم وِتماٍم بالكسر. وامرأة حبلى مِتم. تم الشي يِتم تماماً
  .شيء بعد هذا تمام بفتح التاء

  متت 

  .فالن بنسب أو رِحم، إذا اتصل ا إليهمت فالن إىل . مت ميت متا: واستعمل من معكوسه

واملَت واملَد واملَطُّ متقاربة . يف معىن متطى، يف بعض اللغات: ومتىت. تمتى يف احلبل، إذا اعتمد فيه ليقطعه أو يمده: وقالوا
  .يف املعىن

  ن -ن-ت

  .ت العرب ِتناوقد مس. فالن تن فالن، أي مثله وقرنه وِسنه: أمهلت إال يف قوهلم

  و - و-ت

w  : وأنشد أليب غزالة الِكندي. وجاء زواً، إذا جاء ومعه صاحب. جاء فالن تواً، إذا جاء فَرداً
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  فالعين تاركة إنسانَها غَِرقا  بعدهم تَوا إذا ذُكروا بِقيتُ

  ه - ه-ت

  هتت 

تركتهم هتا بتا، أي : ومن كالمهم. اً حىت يكسرههت الشيَء يهته هتا، إذا وطئه وطأً شديد: استعمل من معكوسه
  .املكسور: والشيُء املهتوت واهلتيت. ومسعت هت قوائم البعري على األرض، إذا مسعت وقْعها. كسرم وقطعتهم

  ي - ي-ت

  .أمهلت التاء والياء يف الثنائي الصحيح

  حرف الثاء

  وما بعدها من سائر الحروف في الثنائي الصحيح 

  ج - ج-ث

وهذا مما جاء يف ". ماًء ثجاجاً : "وكذلك فُسر يف الترتيل يف قوله جل وعز. ثججت املاَء أثجه ثَجاً، إذا صببته صباً كثرياً
  .لفظ فاعل واملوضع مفعول ألن السحاب يثُج املاَء فهو مثجوج

رفَِت العني الدمع، وذَرف الدمع، فهو ذارف ذَ: ثججت املاَء وثَج املاء وانثَج املاُء كما قالوا: وقال بعض أهل اللغة
  : قال الراجز. ومذروف

  قد أخْضَل النحور واألوداجا  رأيت العلَقَ الثَّجاجا حتى

  .سفك دماء البدن وغريها: العجيج يف الدعاء، والثج: فالعج". متام احلج العج والثج: " ويف احلديث

  جثث 

اجتثت ِمن فوِق : "وفُسر قوله جل ثناؤه. شجرةَ وغريها جثُّاً، إذا انتزعتها من أصلهاجثثت ال: واستعمل من معكوسه
  .من هذا، واهللا أعلم" األرض ما هلا ِمن قَراٍر 

  : قال الراجز يف النخل. حديدة يقطع ا الفَسيل، والفسيلة جثيثة: واِملجثة واِملجثاث

 يثها وجعلُهايستوي جِث أو  أقسمتُ ال يذهب عنّي بعلها

ويف كتاب النيب صلَى اهللا عليه وآله وسلم ألكَيِدر بن عبد . ما نالته اليد: واجلَعل. ما اكتفى مباء السماء: البعل من النخل
 ما أطاف به سور املدينة،: الضامنة". لكم الضاِمنة من النخل ولنا الضاِحيةُ من البعل : "امللك صاحب دومة اجلَندل

w  .ما كان خارجاً: والضاحية
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وأحسب أنّ جثة الرجل من هذا . ما ارتفع من األرض حىت يكون له شخص مثل األكَيمة الصغرية وحنوها: واجلُثّ
: جثَّته، إمنا يقال: ال تسمى جثة إال أن يكون قاعداً أو نائماً، فأما القائم فال يقال: وقال قوم من أهل اللغة. اشتقاقها

اً؛ : ال أقول: وزعموا أن أبا اخلطّاب األخفش كان يقول. تهِقمتمج أو رحل ويكون معرجثة الرجل إال لشخصه على س
  .ومل يسمع عن غريه

قال الشاعر يف اجلُث الذي تقدم :  

  على األفْق لم يهِتك جواِنبها الفَجر  على جث ولليل طُرة فأوفى

  ح - ح-ث

  حثث 

. من الرمل، اليابس اخلشن: واحلث أيضاً. حطام التنب: واحلث. ثَّ حيثُّ حثاً، إذا استعجلح: استعمل من معكوسه

  : أنشدنا عبد الرمحن بن عبد اهللا عن عمه األصمعي لراجز دعا على أرض أالّ يصيبها مطر، مث ذكر اليبس

  ثْيعِجز عن ِري الطلَي المرتَِغ  يرى في يابس الثَّريا حث حتّى

غَث أمه، يرضعها: واملُرتغث. تصغري طَالً: الطُلَيرالثَّرى: والثَّرياء. الذي ي.  

  .ال يلزق بعضه ببعض: ومتر حث

  .الطعام غري مأدوم: واحلثُّ

  خ - خ-ث

  خثث 

ِبس وقدم عهده غُثاء السيل، إذا خلفه ونضب عنه حىت يِجف، وكذلك الطُّحلُب إذا ي: اخلُثُّ: استعمل من معكوسه
به الناقة على أخالفها: واخلُثة. حىت يسواد رخذ منه الذِّيار، وهو الطني الذي تصتر مث يعث أو بوعجن بريقال. طني ي :

  .هو خث، ما دام رطْباً، فإذا جف فهو ِذيار

  د - د-ث

  دثث 

أنشدنا عبد الرمحن عن عمه لراجز يصف أرضاً . وهو أضعف املطر. الدثُّ، واجلمع الدثاث: استعمل من معكوسه
  : وماشية وظباًء ترعاها

w نُفَّزها انبثاثا منْبثَّةً  ِقلِْفع روض شَِرب الدثاثا
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فَزفَزاناً، إذا وثب: النفَزاً ونن ِفزين فَزت الظبية، إذا وثبت: يقال. الِغزالن، من قوهلم نفَزن .الطني : والِقلِْفع بضالذي إذا ن
  .عنه املاُء يِبس وتشقّق

  .أرض مدثوثة، إذا أصاا الدث: ويقال

  ذ - ذ-ث

  .أمهلت

  ر -ر-ث

كثرية الدم تشبيهاً : وطعنة ثرة. كثرية الدموع: وعني ثرة. غزيرة اللنب: وناقة ثرة. ثررت الشيَء أثُره ثَرا، إذا بددته
  : قال الراجز. ثرارة والثُّرورةواملصدر ال. بالعني لكثرة دمعها

  يحِفشُها الوجد بماٍء هامع  من ِلعيٍن ثَرِة المدامع يا

  : وأنشد لعنترة بن شداد العبسي. كثري الكالم: ورجل ثَرثار. ر معروف: والثرثار. يستخرج كلَّ ما فيها: حيِفشها

  رهمفَتَركْن كُلَّ قرارة كالد  عليه كلُّ عيٍن ثَرٍة جادتْ

وأصل ". أال اخربكم بأبغضكم إيلّ؟ الثرثارون املُتفَيِهقون : " ويف احلديث أن رسول اهللا صلَى اهللا عليه وآله وسلَم قال
  .هذا كله من العني الثَّرة الكثرية املاء

  رثث 

 وأجاز أبو زيد رثَّ وأرث .وكل شيء أخلق فقد رثَّ وأرثَّ. رثَّ الثوب وأرثَّ، إذا أخلَق: واستعمل من معكوسه
: ورث كل شيء. مث رجع األصمعي بعد ذلك فأجاز رثَ وارثَ رثاثةً ورثوثة: وقال أبو حاٍمت. وأىب األصمعي إال رث

  .وأكثر ما يستعمل فيما يلبس أو يفْترش. خسيسه

  ز -ز-ث

  .أمهلت الثاء مع الزاي والسني

  ش -ش-ث

  شثث 

  : قال الشاعر. ثُّ، وهو ضرب من الشجرالش: استعمل من معكوسها

هعنِْبتُ الشَّثَّ فَرماٍن يهان  بواٍد يخ والشَبروأسفلُه بالم 
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  .الثُّمام، لغة ميانية: الشبهان

   ص - ص-ث

  .أمهلت الثاء مع الصاد والضاد

  ط -ط-ث

أثَط، وإن : وال يقال. هو ِخفَّة اللحية من العارضنيواملصدر الثَّطَط، و. بين الثَّطاطة والثُّطوطة من قوم ِثطاط: رجل ثَط
  : قال الراجز. كانت العامة قد أولعت به

  كلحيِة الشيخ اليماني الثَّطَ

  .مسعتها: أتقول أثَط؟ فقال: أثطُّ، فقلت له: قال أبو زيد مرة: قال أبو حامت

  طثث 

: واِملطَثَّةُ. ن كفَك حىت تزيله عن موضعه؛ طَثَثْته أطثه طَثاًضربك الشيَء برجلك أو بباط: والطَث. الطَّثُّ: ومن معكوسه

    : قال الراجز، يصف صقراً انقض على طري. خشبة عريضة يدق أحد طرفيها يلعب ا الصبيان، حنو القُلَة

  حتى يزيَل، أو يكاد، الفَكّا  طَوراً وطَوراً صكّا يطثُّها

  .يريد به فَك الفم

  ظ -ظ-ث

  . الثاء مع الظاء يف مجيع الوجوهأمهلت

  ع -ع-ث

  .ثَع ثَعةً، مثل تع تعةً سواء، إذا قاء

  عثث 

  : قال الشاعر يصف امرأة جسيمة. ضئيل اجلسم: ورجل عث. ضئيلة اجلسم: امرأة عثَّة: ومن معكوسها

  وال ِدفِْنٍس يطْبي الِكالب ِخمارها  ضاحي الجسم ليست بعثٍَّة عميمةُ

نِمس ونِسم أيضاً، فإذا : يريد أا ال تتوقّى على ِخمارها من الدسم فهو زهم؛ ويقال: يطْيب الكالب ِخمارها: هقول
  .البلهاء: والدفِْنس.  برائحته، أي دعاه-  وهو األعلى-طَباه يطِبيه واطباه يطَّبيه: طرحته اطَّبى الكلب يقال
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أعطيه من مايل يف كل يوم داِنقاً وأنه ألسرع فيه من العث : أعرايب عن ابنه فقالوسئل . دواب تقع يف الصوف: والعث
  .يف الصوف يف الصيف

  غ -غ-ث

  غثث 

. إذا مل تكن عليه طَالوة: وكالم غَث. بين الغثاثة والغثوثة، وهو املهزول: حلم غَث: الغثُّ: استعمل من معكوسه

  . اشتقاقهاوأحسب أن غَِثيثةَ اجلُرح من هذا

". واهللا إنّ كالمكم لَغث وإن سالحكم لَرث، وإنكم لَعيال يف اجلَدب أعداء يف اخلَصب : " وقال ابن الزبري لألعراب

  .خصب وِخصب، وكَسب وِكسب، لغتان جيدتان: يقال: قال أبو بكر

  ف - ف-ث

  : قال أبو دهبل. دبالفَث، وهو نبت يختبز حبه ويؤكل يف اجلَ: استعمل من معكوسه

  فَثُّا ولم تستضِرم العرفَجا  لم يخْتَِبز أهلها ِحرمية

  ق - ق-ث

  قثث 

: واِملقَثة. جاءنا بالدنيا يقُثها قثُّا، إذا جاء باملال الكثري: يقال. القَثُّ، وهو مجعك الشيَء بكثرة: استعمل من معكوسه

  .لقُرص تشبه اخلرارةخشبة مستديرة يلعب ا الصبيان على قدر ا

  .فأما الِقثّاء والقُثّاء فستراه يف موضعه إن شاء اهللا

  ك -ك-ث

  كثث 

وأنشدنا . ومجع الكَثة ِكثاث. وكذلك اجلُمة. واملصدر الكَثاثة والكُثوثة. كثرية النبات: حلْية كَثًة: استعمل من معكوسها
  : عبد الرمحن عن عمه رجز

  مور الكَِثيب فَجرى وحاثا  ثاثابحيثُ ناصى اللِّمم الِك

  .واصلَ: وناصى. حاثَ األرض، إذا نبثَها: وحاثَ، يقال. التراب الذي يدور على األرض: املَور

  ل - ل-ث
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 هو -قال الشاعر. الثلُّ والثلَلُ: واملصدر. وثُلُّ عرش الرجل، وذلك إذا تضعضعت حاله. ثَل البيت يثُلُّه ثَالً، إذا هدمه
  : زهري

 وذبيان قد زلًت بأقدامها النَّعُل  تداركتُما األحالفَ قد ثلَّ عرشُها

  :  هو ذو الرمة- قال الشاعر. ثُل عرش فالن وعرشه إذا قُتل؛ هكذا قال األصمعي: ورمبا قيل. يصف قوماً أصابتهم نكبة

  ذكَروقد ثَل عرشَيه الحسام الم  وعبد يغوٍث تَحجُل الطير حولَه

مغِرز : والعرشان يف هذا املوضع. فأما يف بيت ذي الرمة فبالضم ال غري. فإذا أردت القتل فليس إال بالضم، واجليد عرشه
  : قال الراجز. اهلالك: والثَلّ والثلَل. آخر منِبت قَذاله من عنقه: وكذلك عرشا الفرس. العنق يف الكاهل

  وكم بالثلَْلإن يثْقَفوكم يلِْحقُ

وقال لبيد. أي اهلالك :  

 ألحقَتْهم بالثَّلَْل وصداء  فَصلَقْنا في مراٍد صلْقَة

  : قال الراجز. الصوف: والثَّلَّة

 كحبل الثلَة المبتَلِّ رخٍْو  قد قَرنُوني بامرئ ِعثْولِّ

  .ِقثولّ: ويروى

. وكذلك قد فُسر يف الترتيل، واللّه أعلم. اجلماعة من الناس: والثُّلَّة. القطيع من الضأن خاصةً: الثَلَّة. وقال أبو زيد

  .تراب البئر: والثلَّة

  لثث 

: ويقال. اللَّثى: وقد قيل للصمغ. اللَّثَى: ويقال للندى. شجر ملثوث، إذا أصابه الندى: اللَثُّ: واستعمل من معكوسه

  : قال الشاعر. ال يكاد يربحألَث السحاب إلثاثاً، وهو دوامه باملكان 

 بها عارض ممِطر ألَث  فما روضة ِمن رياض القَطا

  .فأما اللثى واللِّثَة فستراه يف بابه إن شاء اهللا. معروفة، واجلمع ِلثات: اللَثَة

  م -م-ث

    

وثَممت . باألصابع من احلشيشالقبضة : والثمة. ثَممت الشيء أثُمه مثَّة وثَماً إذا مجعته، وأكثر ما يستعمل يف احلشيش
كلمة يشار : وثَم. وسترى الثُمام يف بابه. ووطب مثموم، إذا غُطِّي بالثّمام. يدي باألرض أو باحلشيش، إذا مسحتها به

  .كلمة تستعمل يف العطف: ومث. ا إىل املكان

w  مثث 
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ومثَ شاربِه يمث مثا، إذا أكل دسماً فبقي . متمثَثت يدي مثّاً، إذا مسحتها، وأحسبها مقلوباً عن ثَم: ومن معكوسه
وأنشد عبد . ويف حديث عمر تِنثّ نثَّ احلَِميت، وهو ِزق مسِن أو دهن. وأحسب أنّ مث ونث مبعىن واحد. عليه

  : الرمحن عن عمه

 نَياً وما أالثا فدمها  أرعَل مجاج الندى مثّاثا

أي ما : وما أالث. الشحم: والين. دممت الشيَء، إذا طليته بشحم: تقول. لنبت سمن الغنما: الطويل، يعين: األرعل
  .احتبس

  ن -ن-ث

طام اليبيس: الثَنوأنشد رجز. ح :  

الثَن هشيم خِْلطْني فَِظلْن  ِغنبعد عميم الروضة الم  

  : وأنشد أيضاً

يكفي الفصيَل أكلة من ِثن  

ة: ةوالثُّنغ الدابسرات على رعة من أسفل البطن: والثنة أيضاً. شرما دون الس.  

  نثث 

  .نثَثْت احلديثَ أنثُّه نثّا، إذا أظهرته وكشفته: والنثُّ من قوهلم. نثَّ ينث نثيثاً، إذا عرق من ِسمنه: ومن معكوسه

  و - و-ث

  . تعاىلهلا مواضع يف الرباعي واملكرر تراها إن شاء اهللا

  ه - ه-ث

  هثث 

قال . اهلَثُّ مث أميت وأحلق بالِرباعي يف اهلَثهثة، وهو اختالط الصوت يف احلرب أو يف صخب: استعمل من معكوسه
  : الراجز

  وهثْهثُوا فكَثُر الهثْهاتُ

  .أصل اهلَثّ خلْطُ الشيء بعضه ببعض: قال أبو حامت

  ي - ي-ث
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  .أمهلت يف الوجوه كلها

  حرف الجيم

  في الثنائي الصحيح وما بعده 

  ح -ح-ج

وكل شجر انبسط على وجه األرض فهو عندهم اجلح، كأم يريدون . جح الشيء يجحه جحا، إذا سحبه، لغة ميانية
ويسمون صغار الِبطِّيخ قبل . فأما أهل جند فيسمون الِبطيخ األصفر الرخو جحا. أنه اجنَح على األرض إذا انسحب

  : وأنشد. وكذلك احلَنظَل الذي يسميه أهل جند احلَدج قبل أن يصفر. اجلح: نضجه

  بدون من مدِرِعي أسماِل  كالحدج المنْدال فَياِشل

  .أجحِت السبعةُ والكلبةُ، إذا أثقلت فهي مِجح، واجلمع مجاح: ويقال

  حجج 

  :  هو املُخبل السعدي- قال الشاعر.  القَصدوأصل احلَج. حج يحج حجاً: ومن معكوسه

مِرقان المزعفَرا  أهالت حوَل قيس بن عاصم فَهبالز ون ِسبجحي.  

  : قال اهلذيل. وحج العظم يحجه حجا، إذا قطعه من اجلُرح فاستخرجه

 على أم الدماغ حِجيج أِسي  وصب عليها الطِّيب حتّى كأنَها

  : وقال اآلخر

ف يحجرها لَجتُ الطبيب قَذاها كالمغاريِد  مأمومة في قَعفآس  

يصف طبيباً داوى ِجراحاً بعيدة القعر فهو جيزع من هوهلا فالقذى يتساقط من أسته كاملغاريد، وهي الكَمأة الصغار 
فاء منه ميم إال هذا احلرف، مغرود ومغفور، وليس يف كالمهم فُعلُول موضع ال: قال أبو بكر. السود، الواحد مغرود

واللجف شبيه . اليت قد بلغت إىل أم الدماغ: واملأمومة. وهو صمغ يسقط من الشجر حلو ينقع، ويشرب ماؤه حلواً
  .ذا وسعوهوجلَّف القوم مكيالَهم، إ. وشبه هذه الشجة بتلجف املبئر. بالكهف يكون يف أسفل اآلبار من أكل املاء

جاً: واحلجح حجي البيت جمصدر ح.  

  : قال جرير. احلُجاج، لغة جندية: واِحلج بكسر احلاء

  ِحج بأسفَل ذي المجاِز نُزول  عافيةَ النُّسور عليهم وكأن

  : وقال آخر

  أصواتُ ِحج من عمان غادي  أصواتُها في الوادي كأنما
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شحمة األذن اليت يعلَّق فيها القُرط : وقال قوم. خرزة أو لؤلؤة تعلَّق يف األذن: واِحلجةُ. معروفة: جةواحلُ. السنةُ: واِحلجةُ
ويسمي الكوفيون اخلَرزة جاجةً جبيمني، وهو غلط، وإمنا سميت اخلرزةُ حاجةً بآسم املوضع، ورمبا . اِحلجة: يقال هلا

  : وأنشدوا. سميت حاجة

ضرٍةيفي كّل ِحج الدر ِصعاب عواطال  ن نوإن لم تكن أعناقُه 

  خ -خ-ج

    

وِجخ .  وخجا ا، خيجو-  باخلاء قبل اجليم-خج ا: ورمبا قالوا. جخ برجله وجخا ا، إذا نسف ا التراب يف مشيه
  .ببوله وجخا به جخا، إذا رغّى به حىت يخد به األرض خدا

  د - د-ج

  .جد الشيَء يجده جدا، إذا قطعه

أبو األب: واجلد.  

، أي عظُم "كان الرجل منا إذا حفظ البقرةَ وآلَ عمران جد فينا : " ومنه حديث أنس. العظَمةُ: واجلَد، هللا تبارك وتعاىل
الرِكي اجليدة : واجلُد. ضد اهلَزل: واِجلد. فالن ذو جد يف كذا وكذا، أي ذو حظ فيه. احلَظُّ: واجلَد، للناس. يف أعيننا

  : قال األعشى. املوضع من الكأل

  جنِّب صوب اللِجِب الماطِر  يجعُل الجد الظَّنُون الذي ما

 بالبوصي والماهِر يقِذفُ  الفُراتي إذا ما طما ِمثَْل

الذي ال يوثق : والظنون. السابح: واملاهر.  بالزاي فقلبتها العرب صاداًالسفينة، وكانت بالفارسية: البوصي: قال أبو بكر
  .مبا عنده، وكذلك يف الرِكي، أي ال يوثق مبائها

  .شاطىء النهر: واجلُدة

  دجج 

:  فاحلاجأقبل احلاج والداج،: ومنه قوهلم. دج القوم دجا، إذا مشوا مشياً رويداً يف تقارِب خطٍْو: واستعمل من معكوسه

أما وحواج بيت اهللا ودواجه : ويف كالم بعضهم. الذين يِدبون يف آثار احلاج من التجار وغريهم: الذين حيجون، والداج
  .ألفْعلَن كذا وكذا

  .وهذا تراه يف بابه مستقصى إن شاء اهللا. دجدج الدجاج، إذا عدا: وذكر أبو حامت أنه يقال

  ذ - ذ-ج
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أي غري منتقَص؛ هكذا ": عطاًء غري جمذوٍذ : "قال أبو عبيدة يف قوله جل وعز.  الشيَء يجذُّه جذّا إذا استأصله قطعاًجذَّ
  .فسره وإىل هذا يرِجع إن شاء اهللا

  ر -ر-ج

يمنعه أن يرضع أمه وأِجر الفصيلُ، إذا ثُقب لسانه وأدخل فيه خيط من شعِر ل. جر الشيَء يجره جرا، إذا سحبه
  : قال امرؤ القيس. فيجهدها

  أجر لساني يوم ذِلكُم مِجر

  : وأنشد. وأجررته الرمح، إذا طعنته

وال ِتهالَه حالرم هأِجر  

  .كذا سمع من العرب

هل إىل الِغلَظ: واجلَرفْح اجلبل حيث عال من السى-قال الشاعر. سرعبعبد اهللا بن الز  :  

 قد أِترتْ وِجزْل وأكُفّ  كم ترى بالجر من جمجمٍة

  : وقال الراجز

  وقد قَطَعتُ واِدياً وجراً

واجلَر :ار وحنوه. الذي جاء فيه النهي عن نبيذ اجلَرخذ من الطني كالفَخعند العرب ما ات ة. واملعروف يف اجلَرما : واِجلر
  ".ما اختلفت الدرة واِجلرة : " ن أمثاهلمومثل م. جيتره البعري من كَِرشه

يقال ذلك للذي ". ناوص اجلُرة مث سالَمها: "ومثل من أمثاهلم. وأما اجلرير فله موضع تراه فيه مع نظائره إن شاء اهللا
بل، فإذا خشبة حنو الذراع جيعل يف رأسها ِكفَة ويف وسطها ح: واجلُرة. خيالف القوم على رأيهم مث يرجع إىل أقواهلم

  .نِشب فيه الظيب ناوصها ساعةً واضطرب فيها فإذا غلبته استقر فيها فتلك املساملة

  رجج 

أرى : مب تعرفني لَقاح ناقتك؟ فقالت: وقيل البنة اخلُس. رج الشيُء يرج رجا، إذا ترجرج، وهو راج: ومن معكوسه
غارت، وهجت : وهججت. ، وذكرت العني هاهنا تريد ا الناظر"العني هاجا والسنام راجا وأراها تفاج وال تبول 

  .خمفف

إذا رجِت األرض رجاً، يعين يوم : " ويف الترتيل. وكذلك رجة الرعد، أي صوته. ومسعت رجةَ القوم، أي أصوام
  .القيامة

  ز -ز-ج
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صوف كَبش أو نعجة إذا جز فلم : اِجلزة: ل أبو حامتوقا. اِجلزة: واسم الصوف ازوز. جز الصوف وغريه جيزه جزاً
  : وأنشدنا أبو حامت بيتاً للفرزدق. وجاء زمان اجلَزاز، أي احلصاد. ما اجتززته منه: وجزاز كل شيء. خيالطه فيه غريه

 جفالَةَ الكَبش الجِزيِز يِقل  فِنعم األير أيرك يا ابن كوني

  .شعر املكترتالصوف وال: اجلُفَالة

  زجج 

معروف، : والزج. وزججته بالرمح، إذا نجلْته به وزرقْته. زججت الشي من يدي زجا، إذا رميت به: ومن معكوسه
وأزججت الرمح إزجاجاً، وزججته تزجيجاً، إذا جعلت له زجاً، وكذلك أزججته . واجلمع ِزجاج وأِزجة وِزججة

    : قال أوس ابن حجر.  مزج ومزججإزجاجاً، فهو

مأص هوبكُع ا كأننييدال  رنصا مجزاصاً مرب عنوى القَس  

وظليم أزج ونعامة زجاء، إذا كانا . حاجب أزج، وهو السابغ الطويل يف دقة: والزجج من قوهلم. معروف: والزجاح
  : قال ذو الرمة. مع زج، وهو بعيد اخلَطْوورجل أزج، واجل. طويلي الرجلني

  أزج بعيد الخَطِْو ظمآن سهوقُ  حرف ِسناد يشُلُّها جمالية

  س - س-ج

وقد . املوضع الذي تقٍع عليه يدك منه إذا جسسته: ومجس الشيء ومجسته. جس الشيَء يجسه جساً، إذا ملسه بيده
  : قال الشاعر. جس الشخص بعينه، إذا أحد النظر إليه ليستثبت: يقال.  أيضاًيكون اجلَس بالعني

 أرى شَبحاً قد زال أو حاال إنّي  كالذِّئاِب الطُلْس قلتُ لهم وفتيٍة

  ثم اختَفَوه وقَرن الشَمس قد زاال  ثم جسوه بأعيِنهم فاعصوصبوا

  .زجر للبعري، ال يتصرف له فعل: وجس. افتعل من ذلك: إذا أظهرته، واختفىأظهروه، ويقال خفَيت الشيَء : اختفوه

  سجج 

اخلشبة اليت يطلى ا : واِملسجة. سج احلائطَ يسجه سجا، إذا مسحه بالطني الرقيق فالطه به: واستعمل من معكوسه
  . وأهل جند يسمون املالَجةَ اِملسيعة:قال أبو بكر. املاجلَةُ: احلائط، لغة ميانية، وهي اليت تسمى بالفارسية

  ش - ش-ج

  : قال رؤبة. واحلَب جِشيش وجمشوش. جش احلَب جيشه جشا، إذا طحنه طحناً جريشاً

w يتَّقَى بالدرق المجروش ال  عجباً والدهر ذو تخويش يا
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    لَفْظَ الزؤان ِمطْحر الجشيش

  : قال أبو ذؤيب. وجش الرِكي يجشها، إذا استخرج ماءها ومحأتها. حب يكون يف الرب: الزؤان

 بها أدنى ِذباٍب لوارِد وليس  يقولون لما جشَِت البئر أوِردوا

  : قال النجاشي. غليظ الصهيل، وهو مما يحمد يف اخليل: وفرس أجش. املاء القليل: الذِّباب

  هزيم والرماح دوانيأجشُّ  ونجى ابن حرب سابح ذو عاللٍة

وقوله . أراد جرياً بعد جري مثل علَل املاء شيئاً بعد شيء وشرباً بعد شرب، األول النهل والثاين العلَل: قوله ذو عاللة
. ومسعت يف حلقه جشةً، أي ِغلظاً، وهو مثل اجلُشرة. موضع: وجش أعياٍر. أي تسمع له هزمة مثل هزمة الرعد: هزمي

  : قال العجاج. لغتان، وهم اجلماعة من الناس يقبلون معاً يف ضة وثورة: واجلَشة واجلُشة

  محملين في األِزمات النخَر  جشّوا بها ممن نَفَر بجشٍُّة

  شجج 

وشج . هاوشج اخلمر باملاء يشجها شجا، إذا مزج. شججت الرجلَ أشجه شجا، إذا كسرت رأسه: ومن معكوسه
 ،جا سرياً شديداً، وأش أفْعل " األرض براحلته، إذا سار "جوأنشد ألعشى مهدان. اسم رجل: من الش :  

 بخْ لوالده وللمولوِد بخْ  بين األشج وبين قيس بيتُه

  ص - ص-ج

معروف، وليس بعريب صحيح: اِجلص.  

  ض - ض-ج

  ضجج 

  : قال الراجز يصف حرباً. القَسر: والضجاج. الضجة: سمضج ضجيجاً، واال: استعمل من معكوسه

 خاشي شرها وهجهجا وصاح  وأغْشِت الناس الضجاج األضججا

  .مثر نبٍت أو صمغ تغسل به النساُء رؤوسهن؛ لغة ميانية: والضجاج

  ط - ط-ج

  .أمهلت اجليم مع الطاء والظاء يف الوجوه الثنائية

w  ع -ع-ج
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ة". جعجع " أميت فأحلق بالرباعي يف : اجلَععجلَت. القعود على غري طمأنينة: واجلَعومنه قول أيب قيس بن األس :  

 وتَتْركْه بجعجاع مرا  من يذُِق الحرب يِجد طَعمها

وكتب ابن زياد إىل ابن . راملصد: والطَّحن. الشيء املَطحون: الطِّحن". أمسع جعجعةً وال أرى ِطحناً: "ومن أمثاهلم
  .الصوت: واجلعجعة. ، أي أزِعجه"جعِجع باحلُسني : "سعد

  عجج 

  .ومسعت عجةَ القوم وعِجيجهم، أي أصوام. عج يِعج عجا وعجيجاً، إذا صاح: ومن معكوسه

  .الغبار: والعجاج. كثري املاء: ور عجاج. ضرب من الطعام، ال أدري ما حدها: والعجة

  : وسمي العجاج عجاجاً بقوله

  ويوِدي المودي وينجو من نجا  يعج ثَخَناً من عجعجا حتى

    

  .عجعج: وأحلق العج بالرباعي، فقالوا. مبين من أثخنه، إذا بالغ يف ضربه: ثخن

  غ -غ-ج

  .أمهلت اجليم والغني مع وجوه الثنائي

  ف - ف-ج

ِجفف الشيُء يجفوفاً بعد رطوبتهج  .قال النابغة. اجلمع الكثري من الناس: واجلُف :  

 ومن النَّصيحة كثرةُ اإلنذاِر  مبِلغ عمرو بن هنٍد آيةً من

  في جفِّ ثعلب واردي األمراِر  أعِرفَنَّك عارضاً لرماِحنا ال

لب، وهذا خطأ، ألن تغلب يف اجلزيرة وثعلبة يف يف جف تغ: وروى الكوفيون. يعين ثعلبة بن عوف بن سعد بن ذبيان
طُب النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم فجعل : ويف احلديث. وعاؤها إذا جفَّت: وجف الطلْعة. موضع: وأمرار. احلجاز

  : زقال الراج. نصف قربٍة تقطع من أسفلها وتجعل دلواً: واجلُف أيضاً. ِسحره يف جف طَلْعِة ذَكٍَر

ها كالِكفَّهعجوز رأس بِمُل  رتَح شَفهفّا معها ِهرج 

وأما اجلَفْجف فهو . ِخرقَة ينشف ا املاء من األرض: واِهلرشفَّة. يعين من الِكبر كِكفَّة احلائل، وهو الصائد: قوله كالِكفَّة
  .الغلَظ من األرض، وقد أفردنا هلذا املكرر باباً تراه ِإن شاء اهللا

  فجج 
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وفَج الرجلُ رجليه، إذا باعد . فَج، واجلمع ِفجاج، وهو الطريق الواسع يف اجلبل، أوسع من الشعب: ومن معكوسه
  .أفَج فهو مفج، إذا عدا عدواً شديداً: ويقال أيضاً. بينهما، وكذلك الدابة

سها وِعجسها وعجسها، ثالث لغات، وهو عج: يقال. وقوس فَجاُء، إذا ارتفعت ِسيتها، فبانَ وترها عن ِعجِسها
  .املَقِْبض

  ق -ق-ج

  .أمهلت اجليم مع القاف والكاف يف وجوه الثنائي

  ل - ل-ج

أخذت جل هذا الشيء وجلَه، إذا تجلَّلْته، وأخذت : ويقال. وجل الدابة وجلُّها، لغة متيمية معروفة. معظمه: جلُّ الشيء
وي عن أكل حلم اجلالبات، وهي اليت تأكل . التمام: واجلليل. واجلَلَّة البار. ذوو أخطار: ِجلةقوم : ويقال. جاللَه وِجلَه

  : قال الشاعر، هو األعشى. عربية معروفة، واجلمع جلَل: واجلُلَّة من ِجالل التمر. البار والرجيع

نِْضحة الجلَال  بالبول والغباِر على يالعبدي فخذيه نضح  

  : أنشدين األخفش: أنشدين األصمعي قال:  عثمان األشنانداين قالوأنشدين أبو

 البرني في جلَل ثُجل وعندهم  يعشون القُطَيعاء ضيفَهم باتوا

 منَعوا البرِني إال من البخْل وال  فما أطعموه األوتَكَى من سماحٍة

  : وقال الراجز. الشهِريزمتر ِصغار يشبه : والقُطَيعاء. صرب من التمر: األوتكَى

لَه طُنوقَراً فآبفوقَ  إذا ضربتَ م لَهراه وتحت الجيقُص 

  : وكذلك روي بيت النابغة. الصحيفة: واملَجلَّة. يعين مجالً عليه جلَّة

  قويم فما يرجون غير العواقِب  ذات اإلله ودينهم مجلَّتُهم

  .باحلاء، أراد الشام األرض املقدسة" محلّتهم : ومن روى. ، فأراد اإلجنيليريد الصحيفة ألم كانوا نصارى

  لجج 

جلة البحر، واجلمع لُج : واللجة. ومسعت لَجة القوم، أي أصوام. لَج يلج لَجاجاً، إذا مِحك يف األمر: ومن معكوسه
  .ولُجج

  .يعين السيف، شبه بريقَه بلجة البحر، واهللا أعلم: قالوا. يأدِخلت احلَش ووضعوا اللُج على قَفَ: ويف حديث الزبري

  م -م-ج
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أعطين : ويقال. وكذلك جمامه إذا ترك الضراب. جم الفرس يِجم جماماً ويجم أيضاً، إذا عفا من التعب ومل يركب
. اجليم يف البئر أكثر من كسرها يف املستقبلوضم . وجمت البئر تجم مجاً ومجوماً، إذا تراجع ماؤها. جمام فرسك

ِكيةُ الرمة املركب البحري، عربية صحيحة حمضة، وهو املوضع . معظم مائها إذا ثاب، واجلمع ِجمام: وجموكذلك ج
: واجلُمة. امالشعر الكثري، وهي أكثر من اللِّمة، واجلمع جمم وِجم: واجلُمة. الذي جيتمع فيه املاء الراشح من خروزه

  : وأنشد. القوم يسألون يف الديات

 عن خَبٍر لَويتُ وسائٍل  تسألني أعطيتُ وجمة

    فقلتُ ال أدري وقد دريتُ

قال الراجز. الكثري من كل شيء: واجلَم :  

 عبٍد لك ال ألَما وأي  إن تَغِْفِر اللهم تَغِْفر جما

    

  .وكذلك فسر يف الترتيل، واللّه أعلم. وكذلك فسره أبو عبيدة. ارفأي مل يِلم بالذنب ومل يق

  : قال زهري. وأمجت احلاجة، إذا حانت. صدف من صدف البحر ال أعرف حقيقّته: واجلُم، زعموا

  مضت وأجمت حاجةُ الغد ما تخلو  إذا ما جئتُ يوماً لحاجٍة وكنت

  مجج 

وجماج . مطَره: ومجاج املُزِن. وهو املُجاج. ، إذا جمه من فيه مبرة واحدة، أي أخرجهمج املاَء يمجه مجا: ومن معكوسه
  : وأنشد. عسله: النحل

  وإما سقَّوه الماء مج وغَرغَرا  ببرد الماء وهو بالؤه ويدعو

  . يشربههذا يصف رجالً به الكَلَب، والكَِلب إذا نظر إىل املاء تخيل له فيه ما يكرهه فال

وأمج . اسم سيٍف من سيوف العرب، وقد ذكره الكليب: فَرخ احلمام، وال أعرف ما صحته، واملُج: واملُج والبج، زعموا
  : قال الراجز. الفرس إجماجاً، إذا جرى جرياً شديداً

  فوق الجالِذي إذا ما أمججا  يستضرمان العرفَجا كأنّما

يريد أمج، فأظهر . اراً وأتاناً، شبه ما تنفيه حوافرمها من احلصى وقدح النار بضرام العرفجيصف مح: قال. أمجا: يريد
  .واجلَالذي مجع جلْذَأة، وهي األرض الغليظة وفيها ارتفاع. التضعيف اضطراراً

  ن -ن-ج

فالن : ويقال. حدته ونشاطه: بابوِجن الش. خالف اإلنس: وجن النبت، إذا غَلُظ واكتهل، واِجلن. جن الرجلُ جنوناً
  : وقال حسان. يف ِجن شبابه، أي يف أوله
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األس رخَ الشباِب والشَعشر إن  دنونا وكان ج عاصما لم ي 

  :  هو املتنخل- قال الشاعر. اختالط ظالمه: وِجن الليل

  والشوك في وضح الرجلين مركوز  يجيء وجن الليل يوِغلُه حتى

  :  دريد بن الصمة اجلُشمي-قال الشاعر. جنون الليل، وجنانُ الليل: ويقال

  بذي الرمث واألرطى ِعياض بن ناشِب  جنون الليل أدرك ركْضنا فلوال

: ويقال. وكل شيء استتر عنك فقد جن عنك. جنه الليل وأجنه وجن عليه، إذا ستره وغطّاه، يف معىن واحد: ويقال

. واِجلن واِجلنة واحد. ِجنةً الستتارهم عن العيون: وكان أهل اجلاهلية يسمون املالئكة. جنان الرجل، وبه سميت اِجلن

وال تسمى جنةً حتى يجنها الشجر، أي يسترها، . األرض ذات الشجر والنخل: واجلَنة. ما واراك من السالح: واجلنة
  .هكذا قال أبو عبيدة

هومسا لستره صاحبنِمج سرناً من هذا. ي التنج ي القربنني. ومسقال . املدفون: واجلَنني. والطفل ما دام يف بطن أمه فهو ج
  :  هو عمرو ابن كلثوم التغليب- الشاعر يف جنني القرب

 لها من تسعٍة إالّ جنينا  وال شَمطاء لم يتْرك شَقاها

؛ يقوله "رِحمك اهللا ِمن مجن يف جنٍن ومدرج يف كَفٍَن "ومنه كالم ابن احلنفية : قال. ا كلُّهمأي مدفوناً؛ أي قد ماتو
  : قال الشاعر. معظمهم: وجنان الناس. للحسن رمحة اهللا عليه

  ِغفارا وإن جاورتُ أسلَم أو  جنان المسلمين أود مسا

  .م يِجنها؛ هكذا قال بعضهمورمبا مسيت الروح جناناً ألن اجلس

غسق الليلُ : يقال. وزعموا أن غَساق من هذا اشتق. نج اجلُرح ينج نجا، إذا رشح منه القيح أو غسق به: ومن معكوسه
  : قال الشاعر. يغِسق، وغسق اجلرح يغسق

 اهللا يشفي من يشاء فإن  فَإن تَك قُرحة خَبثت ونجت

  و - و-ج

ة. معروف، وهو اهلواء: و السماءجما بيت ذي الروورو :  

  في نَفْنَف الجو تصويب وتصعيد  لألعيس المزجي نَواِهضه وظَلَّ

قال الشاعر . وكانت العرب تسمي اليمامة يف اجلاهلية جوا. داخلُه؛ لغة شامية: وجو البيت". يف نفنف اللُّوح : وروي
  :  هو األعشى-

 شامخَ البنياِن فاتضعا وهدموا  ستنزلوا أهَل جو من منازلهمفا

w  وجج 
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  : قال الشاعر. وج، وهو الطائف: ومن معكوسه

  على أهل وج مثَل راغيِة البكِْر  بها وجا فكانت صبيحةً صبحتُ

  ه - ه-ج

  :  هو رؤبة-قال الراجز.  به، إذا زجرتهجهجهت بالسبع وهجهجت: يقال. جهجه: أحلق جه بالرباعي فقيل

  ينوي اشتقاقاً في الضالل الِمتْيِه  مطّال وخصم ِمبدِه وكَيِد

    

  جهجهتُ فارتد ارتداد األكْمِه

  :  هو مالك بن الريب املازين-وقال الشاعر

  م رجاليغْشَى المهجهج حد السيف أ  سيفي فما أدري إذا ِلبٍد جردتُ

  .يوم من أيامهم، له حديث: ويوم جهجوٍه. جهجهت باإلبل وهجهجت ا، إذا زجرتها: ويقال

  هجج 

: ويقال. واٍد عميق، لغة ميانية: واهلَِجيج. هجِت النار تهج هجا وهجيجاً، إذا مسعت صوت اشتعاهلا: ومن معكوسه

كثري : ورجل هجهاج. كثري الريح شديد الصوت: ويوم هجهاج. صوتكثري ال: وظليم هجهاج. هِجيج وإهِجيج
  .وهججت عينه، إذا غارت. الصوت أيضاً

  ي -ي-ج

  .أمهلت اجليم والياء يف الثنائي

  باب حرف الحاء وما بعده

  خ -خ-ح

  .أمهلت احلاء واخلاء يف الوجوه كلها

  د - د-ح

حددت السكَني : ه أحده حداً، إذا مسحته حبجر أو ِمبرد؛ يقالوحددت السكَني وغري. معروف: حد السكِّني وغريه
. ورجل حد وحمدود، إذا كان حمروماً ال ينال خرياً. وِسكِّني حديد وحداد. وغريه أحده، وأحدها يحده إحداداً

wوحددت على . دمها على اآلخرالفَرق بينهما لئال يعتدي أح: واحلَد بني الشيئني. وأحددت إليك النظر أحده إحداداً
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  .الرجل أحد حدة، إذا غضبت عليه

  .الفعل الذي مينعه من املعاودة وحيده عنه، ومينع غريه أيضاً: وحد السارق وغِريه. معروف: وحد الدار

ين عن كذا وكذا، إذا منعين عنه: يقال. املنع: وأصل احلَدداداً مل. حدان حجي السمقال . نعه كأنه مينع من احلركةوبه س
  : الشاعر

  إلى السجن ال تَجزع فما بك من باس  لي الحداد وهو يقودني يقول

  : ومسى األعشى اخلمار حداداً، ألنه حيبس اخلمر عنده فقال

  إلى جونٍة عند حدادها  ولما يِصح ديكُنا فقُمنا

. وحدت املرأةُ وأحدت، إذا تركَِت الطِّيب والزينة بعد زوجها. ر، وهو الزقيذهب بوصفها إىل السواد، وإىل وعاء اخلم

ودعوة حدد، أي مردودة ال . هذا أمر حدد، أي ممتنع: ويقال. وأىب األصمعي إلّا أحدت فهي مِحد ومل يعرف حدت
  .ضع عني الفعل والمهوقد أفردنا هلذا باباً يف آخر الكتاب فيما جاء فيه حرفان ِمثْالن يف مو. تجاب

  .وحدان من األزد. وبنو ِحدان من بين سعد. بطن من العرب، من طيء: وبنو حداد

  دحح 

  : قال الشاعر. دح يف قفاه يدح دحا ودحوحاً مثل دع سواء: واستعمل من معكوسه

  من البرني واللَبِن الصريح  بالعجوز إذا تغدتْ قبيح

 كل فَيشَلٍَة دحوح مواقع  الرجاَل وفي صالها يهاتَبغِّ

  ذ - ذ-ح

  :  هو أعشى باهلة-قال الشاعر. واحلُذة القطعة من اللحم، وهي الِفلذة. حذ الشيَء يحذّه حذّا، إذا قطعه قطعاً سريعاً

  من الشِّواء ويروي شُربه الغُمر  حذة ِفلٍذ إن ألم بها تُغِْنيه

ويف خطبة عتبة بن . سريعة خفيفة: وناقة حذّاء. سريعة الطريان: وقَطاة حذّاء. خفّة وسرعة: واحلذذُ. زةح: ويروى
  .، أي سريعةَ اإلدبار"إن الدنيا قد أدبرت حذّاَء : " غَزوان

  :  هو النابغة الذبياين- قال الشاعر. قليلة ريش الذَّنب: قطاة حذّاُء: وقالوا

  للماء في النحر منها نَوطة عجب  اء مقِْبلَةمدِبرةً سكَّ حذّاء

  .الناقة السريعة: واحلَذّاء. يريد أنه ال أذنَ هلا إال السمان. لصوق األذن بالرأس: السكَك

  .وللحاء والذال مواضع تراها يف املعتلّ إن شاء اهللا تعاىل

  ر -ر-ح
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وزعم قوم من أهل اللغة أنه يجمع احلَر أحاِرر، وال أعرف ما . را ح- بفتح احلاء وكسرها والفتح أكثر-حر يومنا يِحر
؛ يقال، واهللا أعلم، إا أرادت "نذَرت لك ما يف بطين محرراً : "خالف العبد، وعبد معتق، ويف الترتيل: واحلُر. صحته

رة. أنه خادم لك وهو حواحلَروِري : وراء، موضع الذين خرجوا على أمري املؤمنني عليرسبوا إىل حعليه السالم؛ ن
  .اجتمعوا فيه

ن احلرية: ويقال. العتيق من اخليل وغريها: واحلُرير بح .واحلُر :رى ساق حقال الشاعر. احلمامة الذَّكَر الذي يسم :  

  شريب نَدامى هز أعطافَه السكْر  ساقَ حر فوقَ ساٍق كأنها دعتْ

أيضاً. رب من احلياتض: واحلُر طائر صغري: واحلُر.  

    

أرض غليظة : واحلَرة. ، أي العطش والربد"رماه اهللا باِحلرة حتت الِقرة : " ومن دعائهم. حرارة العطش والتهابه: واِحلرة
 لَيلَى، وحرة راجل، حرةُ بين سليم، وحرة: وللعرب ِحرار معروفة. تركبها حجارة سود، واجلمع ِحرار وحرون وإحرون

  .وحرة واقم باملدينة، وحرة النار لبين عبس

. حرون: إحرون، وسألت قيسياً فقال: سألت غَنوياً عن مجع حرة فقال: قال األصمعي: قال أبو حامت: قال أبو بكر

  : وأنشد للراجز

  والِخمس قد أجشمنَك األمرين  ِخمس إال جنْدل اإلحرين ال

  : قال النابغة. ليلةُ حرة: يقال لليلة اليت تزف فيها العروس إىل زوجها فال يقدر على افتضاضها

  يخِلفْن ظَن الفاحش المغياِر  موانع كلِّ ليلة حرٍة شُمس

  : قال ذو الرمة. موضع مجال القُرط: وحرة الذفرى. ما بدا لك من الوجه: وحرة الوجه

  تَباعد الحبُل منها فهو يضطرب   الذفرى معلَّقةفي حرة والقُرط

  : وقال العجاج

  في خُشَشاوي حرِة التحريِر

  : قال األعشى يصف الثور. الرمل والرملة الطيبة: واحلر واحلُرة

ةً وأدبرى وضوحاً ونُقْبرظَما  كالشِّععريمة مالص واعس من حري  

  : قال عنترة. ركثرية املط: وسحابة حرة

  فتركن كلَّ قرارٍة كالدرهم  عليه كلُّ ِبكر حرٍة جادت

الفعل احلسن، يف قول طرفة: واحلُر :  

  ليس هذا منِك، ماِوي، ِبحر  يكُن حبِك داء قاتالً ال

  .أي بفعل حسن
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  رحح 

  :  هو حميد األرقط-قال الراجز. قّة، وهو عيبالعريض احلافر من اخليل يف ر: الرح، مجع أرح، واألرح: ومن معكوسه

حح فيها وال اصِطرارطار ولم  ال ريها بيقلِّب أرض 

   لحبلَيه بها حبار وال

  .األثر؛ واالصطرار عيب، وهو ضيق احلافر: احلَبار

  ز -ز-ح

  . املكرر إن شاء اهللاوهذا يستقصى يف. حز الشيَء يحزه حزا، إذا أثّر فيه بِسكِّني أو غري ذلك

ِغلَظ من األرض: واحلَزيز. موضع بالسراة: واحلَز. الغامض من األرض ينقاد بني جبلني غليظني: واحلَز .ِرية : واحلَزازاِهلب
  .قطعة من اللحم والكَِبد: واحلُزة. الفَرض الذي يف الزند: واحلَز. اليت تكون يف الرأس

  زحح 

  .زحزحه: وقد أحلقوه بالرباعي فقالوا. زحه زحا، إذا حنّاه عن موضعهزحه ي: ومن معكوسه

  س - س-ح

واملصدر احلَس . حسست بالشيء وأحسسته وأحسست به: حس الشيَء يحس حساً، وأحس أيضاً، من قوهلم
  : قال أبو زبيد. حِسيت بالشيء، يف هذا املعىن، وأحست به: وقد قالوا. واحلَِسيس

 به فهن إليه شُوس حِسين  ِسوى أن الِعتاق من المطايا

  .يصف إبالً أبصرت أسداً فهي تنظر إليه شزراً

ساً. واالسم اِحلساً وال ِجرساً: إذا أفردوا قالوا: قال أبو بكر. وما مسعت له ِحسرما مسعت له : فإذا قالوا. ما مسعت له ج
. القتل املستأِصل الكثري: واحلَس. وجع يصيب املرأة بعد والدا: واِحلس. ، كسروا اجليم على اإلتباعحِساً وال ِجرساً

هم بإذِْنه : "وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم، يف قوله جلّ وعزونسحله، إذا ". إذْ ت ا، أي يرقسلفالن ح ِحسوفالن ي
ه عليه الرِحمومنه قوهلم. عطفت" : للسعدي ِحسِحم" إن العامري لَيإن صعصعة هو ابن سعد، : يقال. ملا بينهما من الر

والربد . وحس الربد النبت حساً، إذا حرقه. وحسست الدابة حساً. إنه ناقلة يف قيس، على ما ذكر أبو عبيدة وابن الكليب
  : قال العجاج. كلمة تقال عند األمل: وحسّ، بكسر السني. كسرهامحسة للنبت، بفتح امليم، وِمحسةُ الدابة، ب

سعاً ِبحزفما أراهم ج  سبعد الم سطْفَ الباليا المع  

مسك جاف ِصغار، لغة عبدية: واحلُساس .ى أول ما تبدو: واِحلساحلم ه، إذا تساقطت. مسأسنان تقال . واحنَس
  : العجاج
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 بمقلوع وال منْحس ليس  ملِْك القديم الِكرسفي معِدِن ال

  .وللحاء والسني مواضع يف املعتلّ ستراها إن شاء اهللا

  سحح 

    

  : قال الشاعر. وكل شيء صببته صبا متتابعاً فقد سححته. سح املاَء يسحه سحاً، إذا صبه صباً كثرياً: ومن معكوسه

  كسح الهاجري جِريم تَِمر   فيهاوربتَ غارٍة أوضعتُ

حكرت، لغة ميانية: والسال ي متر يابس.  

  ش - ش-ح

وبه سمي احلَش الذي تعرفه العامة، ألم كانوا يقضون احلاجة يف النخل . النخل اتمع، واجلمع اِحلشان: احلَش واحلُش
  : وأنشد. ضاًويسمى احلائش أي. اتمع، فسمي احلَش بذلك

 من حائٍش حوامل ومثِْمر  فقلتُ أثْل زال عن حالِحل

ا: واحلَشاً، إذا أوقدها حششأح النار ها لشجاعته. مصدر حششترعسحرب، إذا كان ي شويف احلديث . وفالن ِمح
وحش النابل ".  حرٍب لو كان معه رجال ويلُ أمه ِمحش: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلّم قال أليب جندل بن سهيل

  .السهم يحشه حشاً، إذا ركب عليه قُذَذاً

  .وحشت يده وأحشها اللّه، إذا يِبست. وحش الفَرس جبنبني عظيمني، إذا كان مجفَراً

وحش . ون يابساً ويكون رطْباًيك: فسألت أبا عبيدة فقال: قال أبو حامت: قال أبو بكر. واحلشيش ال يكون إال يابساً
  .موضع باملدينة معروف: كوكب

  شحح 

  .الشح والشح، لغتان، وهو معروف، ومها مصدر شح يشح شحا فهو شحيح: ومن معكوسه

  ص - ص-ح

ص، إذا حصه حص شعره فهو حمصو: وقال قوم من أهل اللغة. حص شعره يحصه حصا، إذا جرده واحنص، إذا اجنرد
  :  هو أبو قيس بن األسلَت-قال الشاعر. غريه

 نوماً غير تَهجاع أطْعم  قد حصِت البيضة رأسي فما

بطن من العرب من عبد : وبنو حِصيص. والشعر حِصيص وحمصوص. وفرس حِصيص، إذا قلّ شعر ثُنِنه، وهو عيب
w  :  هو عمرو بن كلثوم التغليب-قال الشاعر. الورس: واحلُص. ماء معروف: واألحص. القيس
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  إذا ما الماء خالطها سِخينا  كأن الحص فيها مشعشعةً

وحاصصت فالناً محاصةً وِحصاصاً، إذا قامسته فأخذت حصتك وأعطيته . وأخذت حصيت من كذا وكذا، أي نصييب
  .ِحصته

  صحح 

  .كان ذلك يف صحه وسقِْمه: يقال: قال أبو عبيدة. الصحة، ضد السقْم: ومن معكوسه

ما أقرب الصحاح من : "ويف كالم بعضهم. والصحاح، بفتح الصاد، مجع الصحة بعينها. مجع الصحيح: والصحاح
  : قال الشاعر. ، والسقام أيضاً"السقَم 

الصحاح والسقَم امقد خط أي  

  ض - ض-ح

حض وحض مثل ضعف : ويقال. واالسم احلُض، مثل الضعف. أحضه حضا، أي حرضتهحضضت الرجلَ على الشيء 
احلضظ، بالضاد والظاء، ومل يعرفه : وذكروا أن اخلليل كان يقول. دواء معروف: واحلُضض واحلُضض. وضعف
  .أصحابنا

  ضحح 

والعامة . يح من هذا، إذا جاء بالشيء الكثريوأحسب أن قوهلم جاء بالضح والر. الضح، وهي الشمس: ومن معكوسه
  .، وهذا ما ال يعرف"جاء بالضيح والريح : " يقولون

  ط - ط-ح

  .وكل شيء أنزلته عن ظهر أو غريه فقد حطَطْته. حطَّ احلملَ عن اجلمل يحطه حطًا

  :  هو النِمر بن تولَب- قال الشاعر. لَّسحط األدمي باحملطّ، وهي خشبة يصقل ا األدمي أو ينقش ومي: واحلَطُّ

ة كأنحاِرثي يطّا في يدمُل  ِمحلَتْ مني به الِجلْدَ من عناع عص  

واحلَطاطُ، واحدا حطاطَة، وهو بثْر ِصغار أبيض . وحطَّ اهللا ِوزره حطُّاً. حطَّ األدمي يحطُّه حطاً، إذا نقشه أو ملَّسه
: واحلَطُوطُ. هو عريب معروف مستعمل: قال أبو حامت. حطاطَة: ومن ذلك قوهلم للشيء إذا استصغروه. هيظهر يف الوجو

  .األكَمة الصعبة االحندار

  طحح 

w  : قال الراجز. طَححت الشيَء أطُحه طَحا، إذا بسطته: ومن معكوسه
w
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  تحِسبه تحتَ السراب الِملْحا  رِكبتْ منبِسطاً منطَحا قد

أن يضع : والطَّح. طَحا فالن يطْحو طُحواً، إذا بعد، فهو طاح، وبه سمي طاحية، أبو هذا البطن من األزد: ويقال
. وكذا طحا قلبه. عظيم كالفَلْكة: واِملطَحة. مؤخر ِظلفها: واِملطحة من الشاة. الرجلُ عِقبه على الشيء مث يسحجه ا

  : وأنشد

  لب في الحسان طروبطحا بك ق

  ظ - ظ-ح

    

  : قال الشاعر. معروف، يجمع حظوظاً، وقالوا أحاٍظ: احلَظّ

 أحاٍظ قُسمت وجدود ولكن  وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى

ومثل من . رميِسهام صغار يتعلَّم ا ال: واِحلظاء. وقد مسوا حظَياً، وستراه يف بابه إن شاء اّهللا. ذو حظ: ورجل حِظيظ
  .؛ للشيء الذي تستهني به وهو مخوف"إحدى حظَيات لقمان : " أمثاهلم

  ع -ع-ح

  .أُمهلت احلاء مع العني والغني يف الثنائي الصحيح

  ف - ف-ح

 ومنه حفَِت املرأةُ وجهها، إذا أخذت. وحفَفْت الشيء حفّا، إذا قشرته. حف القوم بالرجل وغريه حفا، إذا أطافوا به

ويف . الضيق يف املعاش والفقر، وأصله من القَشر: واحلَفَف. ما سقط من الشعر احملفوف وغريه: واحلفافة. عنه الشعر
أن يِقل الطعام ويكثر : الضيق، والدفق: فأحفف". خرج زوجي ويِتم ولدي فما أصام حفف وال دفق : "كالم بعضهم

أغار فالن على بين فالن : ويقال. ِملحفَّة سميت ذا ألن خشبها يحف بالقاعد فيهاوا. معروف: وحف النساج. آكلوه
  .وحف رأس الرجل من الدهن يِحف جفوناً فحففته أنا إحقاقاً. فاستحق أمواهلم، أي أخذها بأسرها

  أفحح 

بل فَِحيحها نفخها ِمن فيها، : وقال قوم. عضفحِت األفعى فَحاً وفَحيحاً، وهو حتكُّك ِجلدها بعضه بب: ومن معكوسه
  : قال الراجز. كشيئها: وصوت حتكك جلدها

  أو أن ترحي كَرحى المرحي  حي ال َأرهب أن تَِفحي يا

  .كرحى املُرحي، أي تستدير: وقوله. خياطب رجلًا شبهه باحلَية، أراد حية فرخم: قال أبو بكر

w  . يف نومه، إذا نفخ، تشبيهاً بذلكوفَح الرجلُ
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  ق -ق-ح

من اإلبل، قال األصمعي. ضد الباطل: احلَق مي الذكر : واِحلقه احلملَ من العام املقبل وهو الثالث سإذا استحقّت أم
ى أن يحمل إذا استحق أن يحمل عليه، واستحقّت األنث: وقال آخرون. ِحقاً واألنثى ِحقَّةً وهو حينئذ ابن ثالث سنني

  : قال الراجز. عليها

  فابن اللَّبوِن الِحقُّ والِحق جذَع  سهيل مغِْرب الشَّمس طَلع إذا

  :  وهو ذو الرمة-قال الشاعر. أتت الناقةُ على ِحقِّها، إذا جاوزت وقت أيام نتاجها: ويقال

  الثُّكْلإذا حملُها راشَ الِحجاجين ب  أفلين مكتوب لها دون ِحقِّها

  .راش اِحلجاجين، أي إذا نبت الشعر على ولدها ألقته ميتاً: قوله

واِحلقاق مصدر املُحاقَة؛ حاققت . يحق حقاً، إذا وضح فلم يكن فيه شك، وأحققته إحقاقاً: وحق األمر يِحق، وقال قوم
واحلُق الذي . حقَقْت أنا الشيَء أحقُّه حقّاً. ، إذا صدقت قائلَهوحقَّقت الشيء حتقيقَاً. فالناً يف كذا وكذا محاقَّةً وِحقاقاً

  : قال عمرو بن كلثوم. يسميه الناس احلُقَّة، عريب معروف، وقد جاء يف الشعر الفصيح

 من أكُفِّ الالمسينا حصانا  وثدياً مثَل حقِّ العاج رخْصاً

د الذي فيه الوابلة: واحلُقضرأس الع .رأس الفَِخذ: واحلُق ِرك الذي فيه عظمأصل الو.  

  : قال الشاعر وافر. الذي يضع حافر رجله يف موضع حافر يده، وذلك عيب: واألحق من اخليل

 جواٍد ال أحق وال شَئيِت  بأجرد من ِعتاق الخيل نَهٍد

ي جيوز موقع حافري رجله موقع حافري الذ: فمنه ِقصر العنق، وهو عيب، واألقدر: بأقدر، ولألقدر موضعان: ويروى
  .الذي يقصر موقع حافر رجله عن موقع حافر يده، وذلك عيب أيضاً: والشئيت. يديه يف عنقه

  قحح 

القَحقَح والفحقُح، وهو العظم الذي فوق الدبر الذي فيه عجب : القَح، وقد أميت فأحلق بالرباعي، فقيل: ومن معكوسه
رالذنب املُشبعلى الد ِرف.  

وناقة وقاح، . بين القَحة، بفتح القاف، هكذا يقول األصمعي، إذا كان صلب احلافر: وفرس وقاح. واستعمل منه القَحةُ
الوجه: ومن هذا قوهلم. إذا كانت صلبة اخلُف قاحالوجِه، وو رجل واقح.  

  .وأعرايب قُح، أي خالص مل يدخل األمصار

بل هو الصميم : وقال قوم. قُح، أي محض، وقُحاح أيضاً، وهو الذي مل يدخل األمصار ومل خيتلط بأهلهاعريب : ويقال
  .اخلالص

  ك -ك-ح
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    : دخل أعرايب البصرة فآذاه الرباغيث، فأنشأ يقول: قال األصمعي. حك الشيَء بيده يحكُّه حكاً

 كحتى ساعدي منْفَ أحك  حك ليس فيها شَك ليلة

كاألس ِوديني األسرأشْه    

وفرس حكيك، . ما أحاك فيه السالح، أي مل يعمل فيه: ويقال. أحاك: ما حك هذا األمر يف صدري، وال يقال: ويقال
ِرقحافره من أكل األرض إياه حىت ي كاكة: واحلُكاك. إذا احنتمنه ح ما حككت من شيء على شيء فخرجت.  

  كحح 

وله . اهلَِرمة اليت ال حتبس لُعاا: والناقة الكحكُح. كُحكُح: وأميت فأحلق بالرباعي فقيل. الكُح: ستعمل من معكوسهوا
  .يف التكرير مواضع ستراها إن شاء اللّه

  ل - ل-ح

حلَّ من : وقالوا. لّ الدين مِحالّوح. وحلَّ باملكان حلُوالً، إذا نزل به. حل العقد يحله حلّا، وكل جامد أذَبته فقد حلَلْته
فعل ذلك يف حلِّه وِحلِّه مجيعاً، ويف : ويقال. موضع حلوهلم: ومحلّ القوم ومحلَّتهم. إحرامه وأحلَّ من إحرامه إحالالً

  .حرمه، أي يف وقت إحالله وإحرامه

: الِبلُّ: ِبلّ إتباع؛ وقال آخرون: وقال بعض أهل اللغة. لهذا لك ِحلّ وِب: ومنه قوهلم. احلالل: واِحللّ. ضد اِحلرم: واِحللّ

  .املباح، لغة ِحمريية

  لحح 

هو : ومنه قوهلم. لَحت عينه ولَِححت لَححاً ولَحاً، إذا غَلُظَت أجفانها وتراكبت أشفارها لكثرة الدمع: ومن معكوسه
وأحل فالن يف الشيء إحلاحاً، إذا كثُر سؤاله إياه، .  به ال يدفعه عنه أحدابن عمه لَحا، إذا لَِصق نسبه بنسبه، أي هو ملزم

  .والقَتب اِمللحاح، وكذلك السرج، إذا لَِصق بالظهر وعضه. كالالصق به

  م -م-ح

  :  هو عمرو ذو الكلب اهلُذَيل- قال الشاعر. حم اللّه له كذا وكذا، إذا قضاه له، وأحمه أيضاً

  أحاد أحاد في الشهر الحالل  ك من لقاٍءاهللا ذل أحم

  .أي قضاه اللّه

مة: وفرس أحتة، وهي بني السواد والكُماحلُم مة. الذي يبقى من الشحم املُذاب: واحلَم. بنيفأما . فما بقي منه فهو ح
وحم الرجلُ .  باا إن شاء اللّهوليست من هذا، وستراها يف. احلُمةُ فهي خمفّفة، وهي حدة السم، وليس بإبرة العقرب

wومحم الفَرخ، إذا . حممت التنور، إذا سجرته: ويقال. وكل شيء سخنته فقد محمته حتميماً. من احلمى، فهو حمموم
w
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. ن باردةعني حارة تنبع من األرض، وال جيوز أن تكو: واحلَمة. نبت زغَبه، وكذلك حمم الرأس، إذا حِلق مث نبت شعره

  .عرق اخليل إذا حمت: واحلُمام

  محح 

وخالص . صفرا: ومحة البيضة. أمح أيضاً فهو مِمح: وقالوا. مح الثوب يمح ويِمح محوحاً، ِإذا أخلق: ومن معكوسه
، زعموا، وأحسبهم كذاب: ورجل حماح. اجلوع، وال أدري ما ِصحته: واملُحاح يف بعض اللغات. محه: كل شيء

  .رووها عن أيب اخلطاب األخفش

  ن -ن-ح

حننت عن : ويقال. وكذلك البعري إىل وطنه. وحنِت الناقة، إذا نزعت إىل وطنها أو ولدها. حن ِحين حنيناً، إذا اشتاق
  : شدومسع النيب صلَّى اهللا عليه وسلَّم ِبالالً ين. فالن، إذا حلُمت عنه أو تكلّم فلم تِجبه

 وحولي إذِْخر وجِليُل بواٍد  ليتَ ِشعري هل أِبيتَن ليلةً أال

  وهل يبدون لي شامة وطَِفيُل  أِردن يوماً مياه مجنٍَّة وهل

  .حننت يا ابن السوداء: فقال

  : قال الشاعر. بطن من بين عذرة: وبنو حن

ن فإن ِلقاءهم تَجنبني حقَ إال بصابِركَريه وان لم تَلْ  ب  

  : قال الراجز. ضرب من اِجلن: واِحلن، زعموا

تُِرن يلعبن  أِبيتُ أهوي في شياطين وِجن من ِحن أحوالي 

  .أحوايلَ مجع حولَي: قال أبو بكر

  و - و-ح

من : واحلُوة. ن يف الشفتنيمسرة تستحس: واحلُوة. فالن ال يعرف احلَو من اللَو، أي ال يعرف ما حوى مما لَوى: يقال
  .وهلا مواضع يف التكرير واملعتل ستراها إن شاء اهللا. فرس أحوى: ألوان اخليل بني الكُمتة والدمهة، من قوهلم

  ه - ه-ح

  .أمهلت احلاء واهلاء

  ي -ي-ح

ت: احلَيضد املَي .ي من العرب: واحلَيح .اج. احلياة: وزعموا أنّ اِحليقال العج :  w
w
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  وإذ زمان النّاس دغْفَلي  كُنّا بها إِذ الحياةُ ِحي

    

وقال قوم إنه أراد . إِذ الزمان زمان: إِذ احلياة حياة، كما يقال: يقول: تال أبو بكر. وقد نرى إذا احلياة ِحي: ويروى
  : قال الشاعر. لاسم رج: وحيي. وكذلك بنو حيي. بطن من العرب: وبنو حي. اِحلي، مجع حي: بقوله

  جريرةَ رمِحه في كُلِّ حي  خَِشيتُ على حيي ولكنّي

  .حِييت عن فالن، إذا استحييت عنه، أو تكلّم فلم ِجتبه: ويقال

  حرف الخاء

  وما بعده 

  د - د-خ

جنة يف الوجه: اخلَدمن عن ميني ومشال، وهو ما احندر عن الو ان يكتنفان األنفدفصار فيه مسيل معروف، ومها خ 
  .الدمع

ودواألخد ره أبو عبيدة يف الترتيل، واهللا أعلم، يف قوله تعاىل: واخلَدقّاِن مستطيالن غامضان يف األرض، هكذا فسش " :

. ا األرضحديدة ختَد : واِملخدة أيضاً. ِمفْعلَة من اخلَد، ألن اخلَد يوضع عليها: واِملخدة". قُِتلَ أصحاب األخدوِد

  .خدة: وقد قيل للخد يف األرض أيضاً. خدود: ومجع خد اإلنسان. خددت أخذُّ خداً: خد، واملصدر: واالسم

  دخخ 

  : قال الراجز. الدخ، وهو الدخان: واستعمل من معكوسه

  تحتَ رواِق البيت يغشى الدخّا  غَرب عينه فلَخّا وساَل

إني خبأت : ويروى عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم يف حديث ابن صائد. دخدخ: فعل بالرباعي فقيلوقد أحلق هذا ال
  .دخان، فقطع الكلمة عليه، فزجره النيب عليه السالم: أراد. دخ: فما هو؟ قال: قال. لك خبيئاً

  ذ - ذ-خ

  .ذاخذ، وهو ناقص حمذوف، ليس من ه: أمهلت يف الثنائي إالّ يف قوهلم

  ر -ر-خ

وخر احلائط وما أشبهه، وكذلك الرجل، إذا . وكل واقع كذلك فقد خر. خر يِخر خرا، إذا هوى من علْو إىل سفْل
أصل األذُن : واخلر. كذا فسره أبو عبيدة" أنْ ال أخر إالّ قائماً أو غري مدِبٍر: "ويف احلديث. سقط وهو قائم على وجهه w
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  .ضربه على خر أذُنه: يقال. لغاتيف بعض ال

سيل غامض يف األرض: واخلُرم.  

  رخخ 

رخه يرخه : ويقال. وأرخخته أنا إرخاخاً، وكذلك الطني. رخ العجني يِرخ رخا، إذا كثر ماؤه: واستعمل من معكوسه
  .اء يف اهللاوللخاء والراء مواضع التكرير واملعتلّ تراها إن ش. رخا، إذا شدخه

  ز -ز-خ

معروف عريب صحيح، قد جاء يف الشعر الفصيح: اخلز.  

  زخخ 

. وكل دفٍع زخ. وزخ يف قَفاه، أي دفع. زخه يزخه زخا، إذا دفعه: الزخ، وهو الدفع؛ يقال: واستعمل من معكوسه

  :  كرم اهللا وجهه أنه قالوروي عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب. ورمبا كُِني به عن النكاح

خَّهن كانت له ِمزم الفَخَّه  أفْلَح ينام خّها ثمزي 

الغيظ، ذكره األصمعي، : والزخة. أن ينفخ يف نومه، وال أدري ما صحته، وهذا شيء ال أقْدم على الكالم فيه: والفَخة
  : وأنشد لبعضهم. وزعم أنه مل يسمعه إالّ يف شعر هذيل

  وتُضِمر في القلب وجداً وِخيفا  قْعدن على زخٍةتَ فال

  .النار، لغة ميانية، تراها مع نظائرها إن شاء اهللا: والزِخيخ

  س - س-خ

والعرب تسمي النجوم . اسم رجل من إياٍد معروف، وهو أبو ابنة اخلُس: واخلس. خس الشيُء خساسةً وِخسةً، إذا رذُلَ
  .اخلُسان: و بنات نعش والفَرقَدين واجلَدي والقطب وما أشبه ذلكاليت ال تغرب، حن

  ش - ش-خ

خشبة جتعل يف أنف : واِخلشاش. خش يف الشيء يخش خشاً، إذا دخل فيه، واخنش اخنشاشاً، وبه سمي الرجل ِمخشا
: شف اخلَالل الذي ينفت باليد يسمىوخ. ورجل خشاش، إذا كان سريع احلركة. هوامها: وخشاش األرض. البعري

  .اخلشاش، الواحدة خشاشة

: وأرض خشاُء. ما تكسر من احللَى من ذهب وفضة: واخلَِشي. العظم الناشز خلف األذُن، وهو اخلْشاء أيضاً: واخلُششاُء

w  .صلبة ال تبلغ أن تكون حجراً
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  شخخ 

  .مسعت صوت شخ اللنب:  خرج من الضرع، تقولالشخ، وهو صوت الشخب إذا: واستعمل من معكوسه

  ص - ص-خ

من يختصه من : وخصان الرجل. وخصه بالود كذلك. خصه بالشيء يخصه خصاً وخصوصاً وخصوصيه، إذا فَضله به
. فرجال: واخلَصاص. بيت من قصب أو شجر، وإمنا سمي خصاً ألنه يرى ما فيه من خصاصه: واخلُص. إخوانه

  .احلاجة: واخلَصاصة

  صخخ 

    

وكلُّ صوت . ومسعت صخ الصخرة وصخيخها، إذا ضربتها حبجر أو غريه فسمعت هلا صوتاً. الصخ: ومن معكوسه
  .حنو ما أنبأتك" الصاخةُ: "وفسر أبو عبيدة قوله جلّ وعز. صخ: شديٍد حنو وقْع الصخرة على الصخر وما أشبهه

  ض - ض-خ

  .وهلا مواضع يف االعتالل والتكرير تراها إن شاء اهللاأمهلت 

  ط - ط-خ

  .خطَّ الشيء بيده يخطُّه خطّاً، إذا خطَّه بقلم أو غريه

يف رأس : ويقال. بل كل ِسيٍف خطٍّ: وقال بعض أهل اللغة. ِسيف البحرين وعمان، واليه ينسب القنا اخلَطي: واخلَط
. املكان الذي يخطّه اإلنسان لنفسه أو خيتطُّه: واخلط. وسمتين خطَّةَ سوٍء. ألمورفالن خطَّة، أي جهل وإقدام على ا

أرض مل يِصبها مطر بني أرضني : واخلطيطة. وهذا ِخط بين فالن وِخطَّتهم. وكل شيء حظرته فقد خطَطْت عليه
  .ممطورتني

  طخخ 

خشبة عريضة يدقَّق أحد : واِملطَخة.  إذا ألقاه من يده فأبعدهالطخ، مصدر طَخ الشيء يطُخه طَخاً،: ومن معكوسه
طَخ املرأةَ يطُخها طَخاً، إذا : يقال. ورمبا كُِني بالطَخ عن النكاح. طرفيها يلعب ا الصبيان حنو القُلَة وما أشبهها

ِنعم : ابه فسألوه عنها فقالوروي عن حيىي بن يعمر أنه اشترى جاريةً خراسانية ضخمة، فدخل عليه أصح. جامعها
  .طَخطَخ الليلُ بصره، إذا حجبته الظلمة عن انفساح البصر: وقد أحلق الطَّخ بالرباعي فقيل. اِملطَخة

w  ظ - ظ-خ
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  .أمهلت اخلاء والظاء والعني والغني يف الوجوه كلها

  ف - ف-خ

  .ه خف إال البعري والنعامةوليس يف احليوان شيء ل. معروفان: خف البعري وخف النعامة

  ..خفْخفَِت الضبع، وهو صوا: وقد أحلق هذا بالرباعي فقيل. وخف الضبع خفاً، إذا صاح. معروف: واخلُف امللبوس

. طائر، وما أدري ما ِصحته، ومل يذكره أحد من أصحابنا غريه: اخلُفْخوف: وذُكر عن أيب اخلطّاب األخفش أنه قال

قال امرؤ القيس. فيف من كل شيءاخل: واِخلف :  

 بأثواب العنيف المثقُّل ويلوي  يطير الغالم الخف عن صهواته

  .وخف القوم عن مرتهلم خفوفاً، إذا ارحتلوا عنه. وخف الشيُء خفاً وِخفَّة، فهو خفيف وخفاف. خفيفه: وِخف املتاع

  فخخ 

والفَخة قد مضى ذكرها يف البخة، . موضع مبكة: وفَخ. ريب معروفالفَخ الذي يصطاد به، ع: واستعمل من معكوسه
  .وهو أن ينام الرجل فينفخ يف نومه

  ق -ق-خ

ومنه . وخق فَرج املرأة، إذا سمع له صوت عند اجلماع. خق الِقدر وما أشبهه خقَّاً وخقيقاً، إذا غال فسمعت له صوتاً
  . مكروه، وكذلك غَق غَقُّاً وغَقيقاً، واملرأة غَقُوق وغَقّاقةامرأة خقوق وخقّاقة، وهو نعت

واخلَق :قَلْفَعوت الغدير إذا جف .قال الراجز :  

سبِشين في خَق يمكأنّما ي  

إن اخلق حفرة غامضة يف األرض مثل اللخقُوق : وقال قوم من أهل اللغة. األرض اليت كانت ندية فيِبست: واليبس
ال : وكتب عبد امللك إىل احلجاج. جحر غامض يدخل فيه ِرجل الفرس: واللُخقُوق. وما أدري ما ِصحته. األخقُوقو

  .الشق املستطيل: واللُّق. احلفرة الغامضة يف األرض: واخلُق. تدعن خقاً وال لقاً إلّا زرعته

  ك -ك-خ

  كخخ 

  . كَخاً وكِخيخاً، إذا نام فغطَّكَخ يِكخ: أمهلت إالّ يف قوهلم

  ل - ل-خ
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وقد روي . الرجل اخلفيف النحيف اجلسم: واخلَلّ". ِنعم اإلدام اخلَلُّ : " ويف احلديث. معروف عريب صحيح: اخلَلّ
  : البيت املنسوب إىل الشنفرى أو إىل تأبط شراً

  إن جسمي بعد خالي لَخَلُّ  يا سواد بن عمٍرو سقِِّنيها

  : قال العجاج. الطريق يف الرمل: واخلَلُّ

  من خَلِّ ضمر حين هابا ودجا  طُرٍق تعلو خَليفا منْهجا في

. موضعان: وودج وضمر. يعين محاراً و أتاناً أخذا يف خل ضمٍر حني هابا من اخلوف: قال أبو بكر. هابا من اهلَيبة

  :  جندل بن املثنى الطُّهوي-زقال الراج. عرق يف العنق: واخلَلّ

 أتْلَع متْمِهلِّ وعنٍُق  ثَم إلى صلْب شديد الخَلِّ

  : قال الشاعر هو أوفَى بن مطَر املازين. واِخللّ واخلِليل واحد، وكذلك اخلُلَّة أيضاً. مث إىل هاٍد: ويروى

 خليلَك لم يقْتَل بأن  أال أبِلغا خُلَّتي جابراً

    

  : قال الشاعر. املودة: واخللة.  اِخلل واِخللَّة، يف املذكَّر املؤنث:ويقال

 باقية دون الخُلَْل خُلَّة  حالَفَ الفَرقَد ِشركاً في السرى

وخللْت اخلباء أخلُّه خالً، إذا مجعت سجوفَه . مصدر خلَلْت الشيَء أخله خالّ، إذا مجعت سجوفه وأطرافه ِخبالل: واخلَلّ
  : قال الشاعر. طرافه باألِخلَّةوأ

 ما يخَلُّ لهن عود قياماً  سِمعن بيومه فظَِللْن نَوحاً

نحنقيام ي وهن هنود، وهو خالف املعىن الذي أراد الشاعر: وقد روي هذا البيت. أي قد هتكن بيوتع لُّ هلنحما ي .

بطائْن كانت تغشى ا أجفان السيوف، تنقش : واخللَّة، واجلمع ِخلَل. وأخلَلْت بالرجل، إذا خذلته يف وقت حاجته
  : وأنشد. بالذهب وغريه

  دارس اآليات عاٍف كالِخلَْل  الِبنِّي بالجو طَلَْل البنة

يف بعض و. والرجل أخلُّ وخمْتل. احلاجة: واخلَلة. يف فالن ِخالل مجيلة، أي ِخصال: يقال. اخلَصلَة احلسنة: واخلَلة
  : وكذلك فُسر بيت زهري. احملتاج: واخلليل". ِلألخلِّ األقرب : " الكتب، كتِب صدقات السلَِف

  يقول ال غائب مالي وال حِرم  أتاه خليل يوم مسألٍة وإن

 هو -قال الراجز.  مِخلُّونوإذا رعت اإلبلُ اخلُلَّة فأهلها. ضد احلَمض: واخلُلَّة. فَِعيل من اخلَلَّة: واخلليل هاهنا، قالوا
  : العجاج

  طاِغين ال يزجر بعض بعضا  مخلَين فالقَوا حمضا جاءوا

  : وقال اآلخر
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  عنك ومن لم يرض في مضماض  من يتسخّط فاإلله راضي

 تَشَكَّى مغْلَةَ اإلرماض ومن  ذاق أكحاالً من المضاض قد

   داويتَ باإلحماض وخلةً

قال . اخلمر احلامضة أو املتغري طعمها: واخلَلَّة". أنت مختلّ فتحمض : "من أمثاهلم إذا جاء الرجل متهدداً قالوا لهومثِل 
  :  هو أبو ذؤيب- الشاعر

  وال خلّة يكوي الشُّروب ِشهابها  بها صفراء ليست بخَمطٍَة فجاء

  : لشاعروقال ا. مصدر خاللته مخالَّةً وِخالالً: واِخلالل

  وما أعِطيتُه عرقَ الِخالل  مكان النُّون منّي فأعِلمه

ما أعِطيته عرق اِخلالل، أي وما أعطيته : وقوله: قِال. أراد بالنون ذا النون، وهو اسم سيف مالك ابن زهري: قال أبو بكر
فأما اخلليل فالذي .  أي ما نِدي له بهما عرق له بشيء،: وعرق اِخلالل من قوهلم. ِخلالل من املودة إمنا أخذه غصباً

  .مسعت فيه أن معناه أصفى املودة وأصحها، وال أزيد فيه شيئاً ألنه يف القرآن

  لخخ 

  : قال الراجز. لَخت عينه تِلخ لَخاً وخليخاً، إذا كثُر دمعها وغلُظت أجفاا: واستعمل من معكوسه

 غَرب عينه فلَخّا الوس  ال خير في الشيخ إذا ما أجلَخّا

  .حلّت ولَِححت عينه، مثل لَخت سواء: ورمبا قيل

  م -م-خ

نتموماً وإمخاماً، إذا أناً وخمخ موأخ م اللحموماً أكثر استعماالً. خمم خقال الراجز. وخ :  

 وشَمٍة من شارٍف مزكوم  أشكو جنَفَ الخُصوم إليك

    مومقد خَم أو زاد على الخُ

فأما النيء . شويت اللحم واشتويته فانشوى: يقال. وأكثر ما يستعمل يف املطبوخ واملشتوى. وصف شيخاً قَبلَ امرأة
  : وقال الراجز يف صلّ. صلَّ وأصلَّ: فيقال

  وكَنْعداً وجوفياً قد صالّ  تعشّوا بصالً وخَالّ إذا

أبو بطن من العرب، وإليه : وخمام. الكُساحة: واخلُمامة. اِملكْسحة: واِملخمة. ذا كسحتهوخممت البيت أمخُّه خماً، إ
غدير معروف، وهو املوضع الذي قام فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خطيباً يفضل : وخم. ينسب بنو خمام

رديء متاعه، : وخمان البيت. جماعتهم: وخمان الناس. موضع: وخمانُ. أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم
w  .القَوصرة اليت يجعل فيها التنب لتبيض فيه الدجاجة: واخلم. هكذا روي عن أيب اخلطّاب
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  مخخ 

 قال. ويسمى الدماغ خماً. ما اجتذبه املاص من املًخ: واملُخاخة. املُخ، وهو ما أخرج من عظم: واستعمل من معكوسه

  :  النجاشي احلارثي- الشاعر

  وال نَنْتَقي المخً الذي في الجماجم  وال يسرقُ الكَلْب السرو نعالَنا

    

وكانوا . السروق، والسروق من السرق، والسرو من سرى الليل، وهو فَعول منه، وهي الرواية الصحيحة: ويروى
وصف بذلك قوماً فذكر أم كرام ال يلبسون من النعال إالّ املدبوغةَ، . يتكرمون عن أكل الدماغ ويرون ذلك نهماً

فالكلب ال يأكلها وال يستخرجون ما يف اجلماجم ألن العرب تعير بأكل الدماغ كأنه عندهم شرةٌ أن يستخرج اإلنسانُ 
  .وخالص كل شيء مخه. مخا من عظم

  ن -ن-خ

  .غنة وأقبح؛ رجل أخن وامرأة خناُءاخلُنة من اخلُنان، وهي أشد من ال

قال النابغة . زمن معروف عند العرب قد ذكروه يف أشعارهم، ومل أمسع له من علمائنا تفسرياً شافياً: وزمن اخلُنان
  : اجلعدي

  من الفتيان أعوام الخُناِن  فمن يك سائالً عنّي فإنّي

  .وانسدت حىت خيرج كالمه غليظاً ال يكاد يفهمخن الرجلُ فهو خمنون، إذا ضاقت خياشيمه : ويقال

  : قال جرير وافر. داء يعتري العني: واخلُنان

  وأكوي الناِظرين من الخُناِن  من تخلُّج كل ِجن وأشفي

  .مخنة بالفتح أجود: قال أبو بكر. وطىء فالن مخنةَ بين فالن وِمخنتهم، إذا وطىء حرميهم: ويقال

  و -و-خ 

وكثيب معروف بنجد: خ.  

وخ مل ابن ربيعه: ويوم تيبة بن احلارث بن شهاب، قتله ذُؤابقُتل فيه ع.  

  ه - ه -خ

  .أمهلت اخلاء مع اهلاء يف الوجوه كلها، وكذلك مع الياء

  حرف الدال

w  وما بعده 
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  ذ - ذ-د

  .أمهلت

أرادوا هللا صاحلُ : هللا درك، قال: وفَسر بعض العلماء باللغة قوهلم. لنب بعينهال: والدر. در الضرع يِدر ويدر دراً ودروراً
وأحسبهم خصوا اللنب ألم كانوا يفِصدون الناقة فيشربون دمها : قال أبو حامت. عملك، ألنّ الدر أفضل ما يحتلب

درت عينه بالدمع، ودر السحاب باملطر دراً : ويقال. ويفتظُّوا فيشربون ماء كَِرشها، فكان اللنب أفضل ما حيتلبون
  : قال امرؤ القيس. ودر الفرس دريراً، إذا عدا عدواً شديداً سهالً". ما اختلفت الدرة واِجلرة : ومثل من أمثاهلم. ودروراً

 كفيه بخيٍط موصل تتابع  دِرير كخذروِف الوليد أمره

. ودر اخلراج وأدره عمالُه، إذا كثر إتاؤه. ال در دره، أي ال زكا عملُه:  وقوهلم.عربية معروفة: والدرة اليت يضرب ا

. وأدرت املرأةُ اِملغزلَ، إذا فتلته فتالً شديداً، فهي مِدر، واِملغزل مدر، إذا رأيته كأنه واقف ال يتحرك من شدة دورانه

  .معروف، وهو ما عظم من اللؤلؤ: والدرة

  ردد 

الرجوع عن : والردة. ويف وجه الرجل ردة، إذا كان قبيحاً. رددت الشي أرده رداً فهو مردود: تعمل من معكوسهواس
وأردت الناقة، إذا وِرمت أرفاغها وحياؤها من كثرة شرب املاء، فهي مرد، واالسم . الشيء، ومنه الردة عن اإلسالم

  : قال الراجز، وهو أبو النجم. دى فانتفخ ضرعها وحياؤهاوناقة مِرد أيضاً، إذا بركت على ن. الردة

  مشْي الروايا بالمزاد األثْجل  تمشي من الردة مشْي الحفَّل

جاء فالن مِرد الوجه، إذا جاء : ويقال. ناقة حاِفل ونوق حفل، إذا اجتمعت ألباا يف ضروعها: يقال. األثقل: ويروى
وجه ِرمإذا كثرت أمواجه وهاج. ه من بكاءغضبان أو و ،وأرد البحر.  

  ز -ز-د

  .ِزد، وليس هذا موضعه: أمهلت إالّ يف قوهلم

  س -س-د

". ليس اِهلناُء بالدس : "ومثل من أمثاهلم. أن ال يبالغ الطايل يف ِهناء البعري: والدس. دس الشيَء يف الشيء يدسه دساً

وجاءت اخليل دواس، إذا جاء بعضها يف إثْر . شبيه باملُتحسس عن الشيء: سيسوالد. ضرب من احليات: والدساس
  .بعض

  سدد 
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اجلراد ميأل : والسد. وسداً" على أن تجعلَ بيننا وبينهم سداً : "وقد قُرئ. سد يسد سدا، واالسم السد: ومن معكوسه
  : قال الراجز. األفق

 يغشِّي صعبه وما اختَصر ليالً  ا الوعروإن علَوا وعراً وقد خافو

   الجراِد السد يرتاد الخُضر سيَل

األفق: والسد سدمع انتشار الطفل: ويف كالم بعضهم يصف سحاباً. السحاب الذي ي دقَل ساست.  

    

، يريد "من يغش سدد السلطان يقُم ويقْعد : "ويف احلديث. ظُلَة على باب وما أشبهه ِلتِقي الباب من املطر: والسدة
وأمر سِديد وأسد، . وإمسعيل السدي نسب إىل سدة مسجد الكوفة، كان يبيع اخلُمر، خمر النساء، يف السدة. األبواب

  .وكذلك رجل سديد، من السداد وقَصد الطريقة. أي قاصد

  .داء يأخذ باألنف: والسداد. رموضع يقرب من مكةَ عند بستان ابن عام: واملَسد

  ش -ش-د

  شدد 

. وشد على العدو يشد شداً وشدوداً، إذا محل عليه. شد يشد شداً، إذا شد احلبلَ أو غريه: استعمل من معكوسه

بطن من : وبنو األشد. الواحد شد: وبلغ الرجل أشده؛ قال أبو عبيدة. صعوبة الزمن: والشدة. القوة يف اجلسم: والشدة
  .وقد سموا شداداً، وهو فَعال من الشد. العرب

أنا أبو شداد، : رؤي فارس يوم الكُالب من بين احلارث يشد على القوم فَريدهم ويقول: وروي عن أيب عبيدة أنه قال
  .أنا أبو رداد: فإذا كروا عليه ردهم ويقول

   ص - ص-د

  صدد 

وأصددته عن ذلك األمر، إذا .  وصدوداً، إذا صدف عن الشيء أو أعرض عنهصد يصد صداً: استعمل من معكوسه
  :  هو امرؤ القيس- قال الشاعر. صرفته عنه

 تولى عاِرض المِلِك الهمام  أصد نَشاص ذي القرنين حتّى

. سحاب املنتصب يف السماءيعين بالنشاص جيشاً، وأصله ال. املنذر بن امرئ القيس جد النعمان بن املنذر: ذو القرنني

. يِضجون، واهللا أعلم: يعرضون، ويِصدون: يصدون: قال أبو عبيدة. ويصدون" إذا قَومك منه يصدون: "وقد قُرىء

الوزغ، كذا يقول أبو زيد، واجلمع : والصداد. ناحيتا الشعب أو الوادي، الواحد صد، ومها الصدفان أيضاً: والصدان
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ماء وال كصداَء، : "ومثل من أمثاهلم. ماء معروف: وصداء. يجمع صدائد على غري القياس: أبو زيدقال . صداديد
  ".ومرعى وال كالسعدان 

  ض - ض-د

  ضدد 

 عمرو بن معِديكَِرب الزبيدي يصف - قال الشاعر. قبيلة من عاد: وبنو ِضد. خالفه: ضد الشيء: استعمل من معكوسه
  :  فاحتاج يف الشعر إىل تثنيته فَثناهسيفاً امسه ذو النون

 الفتى من قوم عاِد تَخَيره  وذو النونين من عهد ابن ِضد

  ط -ط-د

  .ِطِد الشيَء يف األرض، مبعىن األمر، أي اغِْمز يف األرض؛ وليس هذا موضعه: أمهلت إالّ يف قوهلم

  ظ -ظ-د

  عنيفاً، زعموا دظَّه يدظُّه دظّاً، إذا دفعه دفعاً : أمهلت إلّا قوهلم

  ع - ع-د

  .، واهللا أعلم"يدع اليِتيم : "وكذلك قال أبو عبيدة يف الترتيل. دعه يدعه دعاً، إذا دفعه دفعاً عنيفَاً

  : قال الشاعر. دعدع اإلناَء، إذا مأله: وقد أحلق بالرباعي فقيل

  غَربادعدع ساقي األعاِجم ال  سرةَ الركاء كما فَدعدعاً

  : وقال اآلخر، وهو لبيد بن ربيعة. واٍد معروف: الركاُء

األربعه نينالب بنو أم نحن  هعدعدفْنَةَ المالج طِْعمونالم  

  .أي املَألى

  .منلة سوداء ذات جناحني: والدعاعة. حبة تختبز وتؤكل: والدعاع. دعدع يف معىن اسلم: ويقال للعاثر

  عدد 

ما : والعدة من السالح. معروفة: وعدة املرأة. مبلغ عددهم: وعدة القوم. عد يعد عداً، يف معىن اإلحصاء: ومن معكوسه
  .حسب ِعد، أي قدمي: ومن ذلك قوهلم. القدمي الذي ال ينتزح: والِعد من املاء. اعتددته
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  غدد 

وكل عقدة يف .  إغداداً فهو مِغد، وال يقال مغدود، إذا أصابته الغدة، وهو داءأغَد البعري يِغد: استعمل من معكوسه
  .وهلا نظائر يف املعتلّ تراها إن شاء اّهللا تعاىل. جسد اإلنسان أطاف ا شحم فهي غددة وغدة، واجلمع غدد

  ف - ف-د

    

. و زيد دف وأدف، ومل يعرف األصمعي إلّا دفوأجاز أب. دف الطائر يِدف دفّاً ودفيفاً، إذا ضرب جبناحيه وحركهما

الذي قد بسط جناحيه ال حيركهما، : فالصاف. ويسمع حركة الطري صافِّها ودافِّها: ويف كالم بعضهم يف التوحيد
افرتك به: والدالذي خب .فأيضاً: والد فضرب به، والدالذي ي .فعل. صفحة اجلنب: والد ففود ى اجلريح وذفف

جاء قوم بأسري إىل النيب صلّى : قال أبو بكر. عليه، إذا أجهز عليه، أي قتله، بالدال والذّال، لغتان معروفتان، والدال أعلى
 :أدفئُوه، ولغته ترك اهلمز، وذهبوا هم إىل لغتهم: أراد عليه السالم. أدفُوه، فقتلوه: اهللا عليه وآله وسلّم وهو يرعد فقال

  .ودفت دافة من الناس، يقال للجماعة تقِْبل من بلد إىل بلد. أدفُوه، أي اقتلوه

  فدد 

  .فَد يِفد فداً وفَِديداً، وهو شدة الوطء على األرض من نشاط ومن مرح: واستعمل من معكوسه

  : قال الشاعر. ، أي شديد الوطء"قد كنت متشي فوقي فَداداً : " ويف احلديث

 فوقَ الفالة فَِديد ألخفاِفها  يدريك أن رب هجمٍةأعاذل ما 

  .وطؤها شديد: وفديد، يقول. القطعة من اإلبل: واهلجمة. وئيد، واملعنيان متقاربان: ويروى

  .ضرب من الطري: والفُدادةُ، زعموا

  ق - ق-د

ودق . ون ِجلِّه، وهو ِصغاره ورديئهودق كل شيء د. دق الشيَء يدقُّه دقاً، إذا كسره أو ضربه بشيء حىت يهشمه
  : وأنشدوا بيت جبيهاء. صغاره: ِدقُّه: وقالوا. خسيسه: الشجر

 الدقَّ عنه جدبه فهو كاِلح نفى  أنها طافت بنبٍت مشَرشٍَر ولو

 والثّامر المتناوح عساليجه  لجاءت كأن القَسور الجون بجها

  .يصف يف هذا البيت شاةً. شرشرته املاشية، إذا أكلته: يقال. مأكول: مشرشر: قال أبو بكر

. امللح وما خلط به من أبزار: الدقَّة: وقال قوم. الكزبرة اليابسة: الِقزح. التوابل من األبزار مثل الِقزح وما أشبهه: والدقة

  : وأنشد. ما دققت به: واملُدق واِملدق
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بج قّيرمي الجالميدماِتن  لموٍد ِمدقْ مالنَز غايتَها بعد 

  قدد 

خالف : والقد. وبه سمي القد الذي يقَد من األدمي الفطري. قَد الشيَء يقده قدا، إذا قطعه قَطْعاً مستطيالً: ومن معكوسه
: وأما قوهلم. ا اعتلى قد وإذا اعترض قطويف اِحلديث أن علياً عليه السالم كان إذ. القَطّ، ألن القد طوالً والقَطَّ عرضاً

سيور تقَد من جلٍد فطري تشد ا : والِقد. قدي وقَدين: ويقولون. قدي من كذا وكذا يف معىن حسيب، فليس هذا موضعه
الشيء املقدود : والقد". ما جعل قَدك إىل أدميك : " ومثل من أمثاهلم. املَسك الصغري: والقَد. األقتاب واحملامل وغريها

. وغالم حسن القَد، أي حسن االعتدال واجلسم. احلديدة اليت يقَد ا: واِملقدة. مصدر قددت الشيَء: والقَد. بعينه

ضرب من : واملقد. هذا املوضع الذي يسمى الكُالب: وِقدة. وقد أفردنا هلا ولنظائرها باباً. موضع، وهي ناقصة: وقدة
  : قال عمرو بن معِديكَِرب الزبيدي. املَقَدي، يتخذ من العسلالشراب يسمى 

  وهم منعوك من شرب المقدي  تركوا ابن كَبشَةَ مسلَِحبا وهم

  .قُد الرجل فهو مقدود. داء يصيب اإلنسان يف بطنه: والقُداد

  ك - ك-د

، واهللا "جعلَه دكّاَء : "وكذا فُسر قوله عز وجلّ. هدك األرض يدكُّها دكا، إذا سوى ارتفاعها وهبوطها للزرع أو غري
  .أعلم

. وأكَمة دكّاُء، إذا اتسع أعالها، واجلمع دكّاوات. وهو أدك، واألنثى دكّاُء. واندك سنام البعري، إذا افترش فيظهره

  .إن شاء اللّهبناء يسطَّح أعاله، ومنه اشتقاق الدكّان كأنه فُعالن من ذلك، : والدكَّة

  كدد 

". جبدك ال بكَدك : "ومثل من أمثاهلم. كَددت الدابةَ أكدها كداً، إذا أتعبتها، وكذلك اإلنسان وغريه: ومن معكوسه

  .األرض الغليظة ألا تكُد املاشي فيها؛ هكذا روي عن أيب مالك: والكُدة

ورجل . ومنه اشتقاق الكَِديد، وهو املوضع الغليظ. م وقلبه بالفكركد لسانه بالكال: وكثر الكد يف كالمهم حىت قالوا
  .األرض الصلبة أيضاً: والكَديد. موضع: والكَديد. كَِديد ومكدود

  ل -ل-د

    

: " ومثل من أمثاهلم. وأدل الرجل إدالالً، إذا وثق مبحبة صاحبه فأفرط عليه. امرأة ذات دل، أي ِشكل: الدلُّ، من قوهلم
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والدلِّيلَى مثل اِخلصيصى . اسم امرأة: ودلة. ودليل بين الداللة. والداللة من الدليل. ِحرفة الدالل: والداللة".  فأملَّ أدلَّ
  .وما أشبهه، وقد أفردنا هلذا باباً تراه فيه إن شاء اهللا

  لدد 

لُد النيب : ويف احلديث. الدواء الذي يلَد به الرجلُ: للدودوا. لده يلده لداً، إذا أوجره يف أحد ِشقَّي فيه: ومن معكوسه
  : قال الشاعر. أحد جانبيه، ومها لديدان: ولَِديد الوادي. صلى اهللا عليه وآله وسلم

  في الِعز أسرةُ حاجٍب وشَهاِب  يرعون منْخَرقَ اللَّديد كأنهم

  .وكذا فُسر يف الترتيل، واّهللا أعلم. القوم لدوالرجل ألَد، و. شدة اخلصومة: واللّدد

موضع بفلسطني: ولد .ال يقتله املسيح بباب لُدجل من هذا. وجاء يف احلديث أن الدا، وهو ِمفْعجل ِملَدي الرموبه س.  

  م -م-د

دابة : ويقال. اً، إذا طَليتها لتصلحها بهومن ذلك دممت القدر بالطِّحال أو بالدم دم. دم الشيَء يدمه دماً، إذا طاله
القَملَة : والِدمة. وكل ما دممت به فهو ِدمام للشيء املدموم به. مدمومة بالشحم، كأنها قد طُِليت به، إذا تناهى ِسمنها

  .وأحسب أن منه اشتقاق رجل دميم، بين الدمامة. أو النملة الصغرية

  مدد 

  .وأمد األمري اجليش مبدد. وأمد اجلُرح. مد النهر، وأمد أجازها قوم: سهواستعمل من معكو

. ومددت احلبلَ أمده مداً. استمدادك من الدواة مدةً واحدة: واملَدة. وأمددت الدواةَ، إذا زدت يف مائها ونقْسها

  : قال الراجز. مع ِمدادِمكيال معروف، واجل: واملُد. أنسأتك فيه: وأمددت لك يف األجل

  كَيَل ِمداٍد من فَحاً مدقوِق  كأنما يبردن بالغَبوِق

  .األجل: واملُدة. األبازير: والفَحا. كأن قد أكلن فحاً فهن يربدنه من حرارته ويشربن ماًء كثرياً: قال

  ن - ن-د

  :  هو األعشى- قال الشاعر. معروف، عريب صحيح: الدن

  وصلَّى على دنها وارتَسم  الريح في دنِّها وقابلَها

والدنن؛ فرس . دويبة، زعموا، شبيهة بالنملة: والدنة. جبالن معروفان: والدانان. دعا: وصلَى. ارتسم وارتسم مجيعاً
مل : عي يقولوكان األصم. أدن، واألنثى دناُء، بين الدنن، إذا قَرب صدره من األرض، وكذلك هو يف كل ذي أربع

  .يسِبق أدنُّ قَطُّ إالّ أدنُّ بين يربوع
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اِملثْل، : والند. التلّ املرتفع يف السماء؛ لغة ميانية: والند. ند البعري نداً وندوداً، إذا ذهب على وجهه شارداً: ومن معكوسه
  :  هو لبيد بن ربيعة-قال الشاعر. وكذلك النديد والنديدة

  وأشِْتم أعماما عموماً عماِعما   السنْدِري نَديدتييكون لكيال

  .فأما الند املستعمل من الطيب فال أحسبه عربياً صحيحاً

  و -و-د

وة. بلد لبين متيم: والدو أيضاً. القَفْر من األرض: الدمقال ذو الر :  

 الدو فالصماِن فالعِقِد بباحِة  حتّى نساء تميم وهي نازحة

  .موضع معروف: والدوة

  ودد 

  : قال امرؤ القيس. الود، لغة متيمية، وهو الوِتد: ومن معكوسه

 إذا ما تَشْتَِكر وتُواريه  تُظِْهر الود إذا ما أشْجذَتْ

. سكن مطرها؛ وأشكرت السحابةُ، إذا اشتد مطرها، واشتكر الضرع، إذا امتأل لبناً: أشجذت. تعتكر: قال أبو بكر

دجبل معروف: والو .در يف الترتيل: ووأيضاً: وقد قالوا. صنم، هكذا فُس دأيضاً. و من الِوداد، وقالوا الِود دوقد . والو
  .ووداً" سيجعل هلم الرحمن وداً : "قُرىء

د؛ هكذا قال أبو عبيدة: وواحد األودش دوهم األِوداء، كما أن واحد األش ،دالشاعر، وهو النابغةقال . و :  

  بعض األود حديثاً غير مكذوِب  كأني لَدى النعمان خَبره إنّي

  .وهلذا باب تراه فيه إن شاء اهللا. واد معروف: وودانُ

  ه - ه-د

  هدد 

    

.  أي ما مسعنا رعداًوما مسعنا العام هادة،. هددت احلائطَ، إذا هدمته: هد يهد هداً، من قوهلم: استعمل من معكوسه

: وأكَمة هدود. جبان: ورجل هد. وفالن يهد األرض يف مشيه، إذا جاء يطأ وطأً شديداً. ومسعنا هدةً منكرةَ، أي صوتاً

  .صعبة املنحِدر، ورمبا تردت اإلبل منها

  . بهوهدك فالن من رجٍل، أي حسبك. رجل هد وأهد، مبعىن اجلنب والضعف: ويقال

w  ي - ي-د
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  .اليد، وهي ناقصة، وليس هذا موضعها: استعمل من معكوسه

  حرف الذال

  وما بعده 

  ر -ر-ذ

وذَرِت الشمس . معروف: والذَّر، مجع ذَرة. ذَر الشيَء يذُره ذَراً، إذا فَرقه، وذر احلَب وذَراه أيضاً، إذا بذره يف األرض
  :  أبو النجم- زقال الراج. ذُروراً، إذا طلعت

  كالشَّمس لم تَعد ِسوى ذُروِرها

  .وذَر عينه بالدواء يذُرها ذراً، واالسم الذرور

  رذذ 

  .أرذّت السماُء من الرذاذ إرذاذاً، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا: ومن معكوسه يف الثالثي

  ز -ز-ذ

  .أمهلت الذال مع الزاي والسني

  ش -ش-ذ

  شذذ 

ومل يِجِز األصمعي شذَذْت ال : وشذذته أنا وأشذذته، وقال. شذَّ يشذُّ شذا وشذوذاً إذا تفرق: معكوسهاستعمل من 
  : قال الراجز. ِفرقُهم: وشذّاذ الناس. وشذ عني الشيء شذا، إذا أنسيته. أعرف إال شاذّاً أي متفرقاً

مضشذّاذاً إلى شُذّاِذ ي  باب دائمالتِّلْواِذمن الر   

  .ص أمهلت الذال مع الصاد والضاد والطاء والظاء-ص- ذ

  ع - ع-ذ

  .ذعه ذعاً، مث أِميت هذا الفعل وأحلق بالرباعي يف ذعذع: ذَعذَع الشيَء، إذا فرقه، وكان األصل: استعمل منه يف التكرير

  غ - غ-ذ

w  غذذ 
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فأما غذَّى ببوله، إذا . وأغذّ الرجل يف السري إغذاذاً، إذا جد فيه. يرقأغَذ الِعرق يِغذُّ غذا، إذا مل : استعمل من معكوسه
  .خد به يف األرض، فموضعه غري هذا

  ف - ف-ذ

فأما الذَّف فهو السرعة يف كل ما أخذَ فيه؛ . ذفَّف على الرجل وذَف عليه، إذا أجهز عليه، وقد قيل بالدال، وهو األصل
 يف أمره وذَفَّف وأحسب أن اشتقاق ذُفافة من هذا. فيهذَف.  

  فذذ 

  :  هو ذو الرمة- قال الشاعر. الفَذّ، وهو الفرد: ومن معكوسه

 بأرجائها فَذ ومنظوم ودع  كأن أدمانها والشمس جانحة

  .األول، وله نصيب واحد: والفَذّ من الِقداح

  ق - ق-ذ

  قذذ 

وأجاز أبو زيد قَذ السهم . ذا جعل له قُذَاذاً، وهو الريش، والواحدة قذةقَذَّ السهم وأقَذَّه قَذاً، إ: استعمل من معكوسه
  .وأقَذَّه، إذا جعل له قذَذاً، وأىب ذلك األصمعي

: والسهم األقَذّ. رجل مقذذ ومقذوذ، إذا كان يصلح نفسه ويقوم عليها: وكل شيء سويته وحسنته فقد قَذَّذته، وبه قيل

قَذ : يقال. شعارير وقذَّة: ولعبة هلم". ما أصبت منه أقذ وال مِريشاً: "ومن أمثاهلم. ال ريش لهالذي ال قُذَذَ له، أي 
  .الشيَء، إذا قطعه

ما : والقذاذات. الريشة يراش ا السهم: والقذَّة. أطراف الريش على مثال احلذّ والتحذيف، وكذلك كل قَطْع: والقَذ
  .ضةقُطع من أطراف النصب، واجلُذاذات من الف

  : قال الشاعر. الرباغيث: والِقذّان

  يؤرقُني ِقذّانها وبعوضها

  .قد تقذقذ يف مهواٍة فهلك: تقول. أن يركب الرجل رأسه يف األرض وحده، ويقع يف الركية: والتقذقذ

  ك - ك-ذ

  كذذ 

  . موضعه إن شاء اهللاكَذَّ، وهو أصل بناء الكذّان، وستراه يف: أمهلت يف الثنائي خاصةً إلّا يف قوهلم
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  ل -ل-ذ

مصدر يف الذليل : والذِّلَّة. ذل يِذلُّ ذُالً بعد ِعز، وذلت الدابة بعد ِشماس وتصعب ِذلُّا، والرجل ذَليل، والدابة ذَلول
 إن األمور جتري: والذل، واجلمع أذالل، من قوهلم. ما به من الذل والقلّ، أي ما به من الذلَة والِقلة: ويقولون. أيضاً

  .أي على قصدها، واهللا أعلم" فاسلُكي سبلَ ربِك ذُلُالً : " وقوله جل وعال. على أذالهلا، أي على مسالكها وطُرقها

  لذذ 

لَذ الطعام وغريه، إذا كان لذيذاً؛ ولَذ الرجلُ الطعام والشراب، إذا وجده لذيذاً، واستلذَّه : واستعمل من معكوسه
  : قال الراجز. وطعام لَذ ولذيذ. ذاذِل: ومجع لَذّ. استلذاذاً

  ِمالوة في األعصر اللِّذاِذ

    

وميكن أن . حني من الدهر: وهو مثل قولك. القطعة من الدهر: واملُالوة. يقال ِمالوة ومالوة ومالوة: قال أبو بكر
  .يكون ِلذاذ مجع لَذيذ مثل سمني وِسمان وما أشبهه

  م -م-ذ

رعيت : مفِْعلَة من الذِّمام، من قوهلم: واملذمة. مفْعلَة من ذلك: واملذمة. خالف املدح: والذم. اًذَممت الشيء أذُمه ذم
ويف احلديث أن النيب . قليلة املاء: وبئر ذمة. واستذم إىل فالن، أي فعل ما يذمه عليه. العهد: والذِّمة. ِذمام فالن وِذمته

  : قال الشاعر.  مر ببئر ذَمةصلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم

 نُعمى وذَمته ِسجاُل له  يزجي نائالً من سيب رب

بثْر يظهر يف الوجه من حر الشمس أو : والذَّميم. فَِعيل من الذّم، معدول عن مفعول: ورجل ذَِميم. يريد أنّ قليله كثري
  : قال الشاعر. سفْع العجاج يف احلرب

  ِغب العجاج كماِزِن الجثْل   على مراسنهمالذَميم وترى

ما انتضح من أخالف النوق على : والذميم أيضاً. اجلَفْلَة أيضاً: وقالوا. الكبرية من النمل: واجلَثلَة. بيض النمل: املازن
  : قال الشاعر. الطنيأفخاذها من اللنب، وهو أيضاً ندى يسقط من السماء على الشجر فيصيبه التراب فيصري كمثل ِقطَع 

  مثَل الذَّميم على قُزم اليعاميِر  ألخالفها ِمن خَلِْفها نَسالً ترى

قال . وأذَمت راحلةُ الرجل، إذا أعيت فلم يكن ا حراك. صغاره: وقزمه. ضرب من الشجر، الواحدة يعمورة: اليعامري
  : الشاعر

   النعال بهافاستبدلوا مخِْلقَ  أذَمتْ بهم رواِحلُهم قوم

w  .ما أخلَق من النعال: النقال
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  ن - ن-ذ

  : وفسروا بيت الشماخ. وكذلك سيالن األنف أيضاً. وكل شيء سال فقد ذنُّ يذن ذنيناً. سيالن العني بالدموع: الذَّنن

تْهبتوائُل من ِمصك أنْص  والبتْه بالذنيِن حرهأس 

بل عرقان يف احلالبني : ِعرقان يف العنق، وقال اآلخرون: األسهراِن: وقال. ننيحوالب أسهريه بالذَّ: وقال األصمعي
  .يكتنفان الغرمول

  و -و-ذ

  .أمهلت يف الثنائي وهلا مواضع يف املكرر

  ه - ه-ذ

  هذذ 

وسيف . ع قراءتهومنه هذَّ القرآنَ يهذه، إذا أسر. هذَّ الشيَء يهذه هذُّاً، إذا قطعه قطعاً سريعاً: استعمل من معكوسه
  .هذّاذ وهذُوذ وأذُوذ، إذا كان صارماً

  ي - ي-ذ

  .أمهلت الذال مع الياء يف الثنائي

  حرف الراء

  وما بعده 

  ز -ز-ر

مسعت ِرز الرعد، . والرزة الصوت. ورزة الباب من هذا اشتقاقها. رز اجلراد يِرز رزا، إذا غَرز أذنابه يف األرض ليبيض
موِرزيف بطنه ِرزاً وهو يف الصالة فليقطع الصالة وليتوضأ : "ويف احلديث.  القوم، إذا مسعت أصوا دجومسعت ". من و

  .ِرز الفحل، إذا مسعت هديره

  زرر 

  : قال الشاعر. زر احلماز آتنه، إذا عضها وطردها. الزر، وهو العض: ومن معكوسه

w  دوحِبِليتَيِه من زر الفُحول ك
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أما وسيفي وِزريه، ورحمي ونصليه، وفرسي وأذنيه، ال يدع : "قال ِهجِرس بن كُليب يف كالمه. حداه: وِزر السيِف
وزررت القميص وأزررته زراً . معروف: والزر، ِزر القميص. ، مث قتل جساساً"الرجلُ قاتلَ أبيه، وهو ينظر إليه 

وأحسبه مشتقاً من الضيق كأنه يزر على العنق أي . ن ذكرمها أبو عبيدة وأجازمها أبو زيدوإزراراً، لغتان فصيحتا
  .أثر عض احلمار يف آتنه: والزر. يعضها

  س - س-ر

سره أبو عبيدة يف القرآن، واهللا أعلم: الرِدن، وكذا فسالقدمية أو املَع ِكيالر.  

  : واحتج أبو عبيدة يف قوله جلّ وعز يف أصحاب الرس بقول الشاعر.  موضعانواديان بنجد أو: والرس والرِسيس

  تَنابلةً يحِفرون الرساسا  سبقْتُ إلى فَرٍط ناهل

ورس اهلوى يف قلبه رسيساً، وأحسبهم قد أجازوا أرس أيضاً، وهو بقية اهلوى يف القلب أو . الزري القصري: التنبال
  : قال الشاعر. البدنالسقم يف 

 كاد بالجسم يبرح قد  وقد رأت رسيس الهوى

    

ويقول . أرض بيضاء صلبة، قد جاءت يف الشعر الفصيح: والرس. رس اهلوى وأرس، إذا ثبت يف القلب: قال أبو زيد
ي يف قلبه رس من حب أو مرض، بق: ويقال. ألِْق يل رساً من هذا، أي شيئاً أبين عليه: الرجل للرجل إذا سأله عن شيء

  .أي بقية

  سرر 

وِسر . خالصه؛ فالن يف ِسر قومه، أي يف صميمهم وشرفهم: وِسر كلِّ شيء. خالف العالِنية: السر: ومن معكوسه
السر : وقال قوم. لضرضد ا: والسر. موضع السرر الذي يقطع من الصيب: والسرة يف البطن. أطيبه تراباً: الوادي وسراره
  :  امرىء القيس بن حجر الكندي- النكاح، هكذا فسره أبو عبيدة واحتج بقول الشاعر: والسر. والسرور واحد

  كَِبرتُ وأن ال يحِسن السر أمثالي  زعمتْ بسباسةُ اليوم أنَّني أال

  : وأنشد أبو حامت عن األصمعي. ر وناقة سراُءبعري أس. داء يصيب اإلبل يف صدورها: والسرر

  فإذا تَحزحز عن ِعداٍء ضجت  وأِبيتُ كالسراء يربو ضبها

  : قال الفرزدق. أسررت الشيَء، أي أظهرته، وكتمته أيضاً: ويقال

  أسر الحروري الذي كان أضمرا

  . من الشهر أو قبل ذلك يوماًيوم يستتر فيه اهلالل، وهو آخر يوم: والسرار

ر أيضاً: وأِسرةُ الكَفر وِسرار، وأسرار مجع، والسرمعروفة، والواحدة ِسر.  
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  ش - ش-ر

  .واالسم الرشاش. رشِت السماُء وأرشت: ويقال. رششت املاَء أرشه رشاً، إذا نضحته: الرش من قوهلم

  شرر 

فأما . وزعم بعض أهل اللغة أنَّ الشر يجمع شروراً. كثري الشر: ورجل ِشرير. خلريالشر، وهو ضد ا: ومن معكوسه
ومن قال . وكذاك جاء يف الترتيل، واهللا أعلم. شرر: شررة، قال يف اجلمع: فمن قال. شررة وشرارة: شرار النار فيقال

وِشرة . ب وأشررته، إذا بسطْته ليِجف فهو مشر ومشرورشررت اللحم والثو: ويقال. شرار، يف اجلمع: شرارة قال
  .نشاطه، وهلذا باب تراه إن شاء اهللا: الشباب

  ص -ص-ر

وأحسب أن اشتقاق . وكل شيء أحِكم فقد رص. والبناء مرصوص ورصيص. رص بناءه يرصه رصا، إذا أحكَم عملَه
  : قال الراجز. ئه، وهو عريب صحيحالرصاص من هذا لتداخل أجزا

 أبيه مسِعِط الرصاص وابن  أنا ابن عمرٍو ذي السنا الوباص

  .ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن من األزد: وأول من أسعطَ بالرصاص من ملوك العرب

  ". وصر اجلُندب عِلقَت معالقَها: "واملثل السائر. صر اجلُندب وغريه من الطري: ومن معكوسه

  :  هو جرير-قال الشاعر. صرصر، يف كل ما صر من البازي وما أشبهه: وقد أحلقوا هذا بالرباعي فقالوا

  باٍز يصرِصر فوق المربِإ العالي  سوادةُ يجلو مقْلَتَي لَِحٍم ذاكُم

وصر الفَرس بأذنيه وأصر أذنيه إذا ضمهما إىل . أصره صراًوصررت الشيَء . باردة، هكذا فُسر، واهللا أعلم: وريح ِصر
  .ومسعت صرةَ القوم، أي ضجتهم. وأصر الرجلُ على الذنب إصراراً، وهو مِصر ال غري. رأسه، وكذا احلمار

  ض -ض-ر

  .رض الشيَء يرضه رضاً، ذا دقه ومل ينِعم دقَّه؛ والشيء رِضيض ومرضوض

  :  هو ابن أمحر- قال الشاعر. لنب خاثر حيلَب بعضه على بعض، شديد احلموضة: املُِرضةو

 ما في ِسقائِك قد رِوينا على  إذا شَِرب المِرضةَ قال أوكي

  .ما رض منه: ورضاض كل شىء

  ضرر 

  .املرض؛ ضر فهو مضرور وضِرير: والضر. ضد النفع: الّضر: ومن معكوسه

والضر :ة؛ تزوج فالن فالنةً على ِضرراً: والعرب تقول. الضريض كِضرياً وال يرض هذا األمر ضركة . ال يروروالض w
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، أي "يكْفي ِمن الضرورة أو الضارورة صبوح أو غَبوق: " ويف احلديث. والضارورة واحد، وهو االضطرار إىل الشيء
: والضرة. أصل الضرع الذي ال خيلو من اللنب: والضرة. مفْتعل من الضر: واملُضطَر. امليتة إذا أصاا وهو مضطر إليها

: وضريرا الوادي. اهلُزال بعينه: والضر. الضرة تقابل أصل اإلام، وأصل اإلام يقّال له األلْية: قال أبو بكر. أصل اإلام

    :  هو أوس بن حجر-قال الشاعر. جانباه

  يرمي الضرير بخُشِْب األيِك والضال  خَليج من المروِت ذو حدب وما

  : قال الشاعر. وكل شيء دنا منك حىت يزمحك فقد أضر بك

  بحيثُ أضر بالحسن السِبيُل  ألم األرض ويل ما أجنَتْ

لعبد اهللا بن عنمة الشيباين يرثي بسطاماً، وابن عنمة وهذا الشعر . جبل رمل يف بالد بين ضبة، عليه قُتل ِبسطام: واحلَسن
وقال . يعرف بالشيباين، وهو ضيب وكان أوالً يف بين شيبان، وإمنا قال هذا يرثي ِبسطاماً خوفاً من بين شيبان أن يقتلوه

  :  هو أبو ذؤيب، يصف سحاباً قد أضر باألرض، أي دنا منها- اهلذيل

  غَواشي مِضر تحتَ ِريح ووابل  حن كأنَناالملَيح يوم ن غَداةَ

  ط - ط-ر

  طرر 

  .طَر شارب الغالم يطُر طُروراً وطَرا، إذا بدا فهو طار: استعمل من معكوسه

: وأطرار الطريق. موضع هدبه: وطر الثوب. حرفه: وطُرة كل شيء. وطُر وبر البعري، إذا نبت بعد سقوطه، طَرا وطُروراً

بل ردي : وقال قوم. ، أي اركيب أطرار الطريق، وهو أغلظه"أِطري فإنك ناِعلة : " واملثل السائر. ِطر: يه، الواحدنواح
أِظري، بالظاء املعجمة، أي اركيب الظرر، وهي احلجارة احملددة اليت : وقال قوم. اإلبلَ من أطرارها، أي من نواحيها

  .وسنان طَرير، أي حمدد. ، أي مستقِبل الشباب، واجلمع أطرارشاب طرير: ويقال. يصعب املشي عليها

  :  جاهلي-قال عدي بن زيد العبادي . والطَِّرير يجمع أطرةً. ويجمع الطُرة أِطرةً وطُرراً. وبدت طُرة الفجر

  لَهذَماً ذا سفاسٍق مطْرورا  الحرب شَدةً فَحشَتْه شَدِت

  : وأنشد أيضاً لكُثَري عزةَ

كِجبعتَليه ويفتَب الطَرير  ُل الطريرجالر خِْلف ظنَّكفي  

  : وأنشد. وأطَر الغضب، إذا جاوز املقدار

  بني عمنا ها إن ذا غَضب مِطر  علينا أن ثَأرنا بخالٍد غضبتم

  .البيت للحطيئة

  ظ - ظ-ر
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  ظرر 

 - حملددة، الواحد ِظر، ويقال ِظران للجمع قال الشاعرأظرار، وهي احلجارة ا: الظُّرر، واجلمع: استعمل من معكوسه

  : البيت المرىء القيس

  ِصالِب العجى ملثومها غير أمعرا  ِظران الحصى بمناسم تُفَرقُ

  .ِظران وظّران: ويقال

  ع -ع-ر

  عرر 

 منها لئال تعِديها اِملراض، فذلك عىن داء يصيب اإلبل فتكوى الصحاح: والعر. العر، وهو اجلَرب: استعمل من معكوسه
  : النابغة

  كذي العر يكْوى غيره وهو راتع  أكلَّفْتَني ذنب امرىٍء وتركتَه

  .كذي العر، فهو خطأ، ألن اجلَرب ال يكوى منه: ومن رواه

املعروف به: والرجل املعرور بالشر .اء، ومها اللذان قد كثر الدرل أعر وناقة عهماومجتِنمأس بتيف ظهورمها حىت ج رب .

. ، يعين السماد"إنَّ سعداً كان حيمل إىل أرضه العرةَ : " ويف احلديث. البعر وما أشبهه مما تسمد به األرض: والعرة

  : وجعل الطِِّرماح ذرق الطائر عرةً، فقال

  عرةُ الطير كَصوم النعام  شَناظي أقٍَن بينَها في

مصدر : والعر. مجع أقْنة، وهي الشعب يف رؤوس اجلبال: وأقَن. مجع شنظُوة، وهي الشظايا يف رؤوس اجلبال: الشناظي
  : قال الطِّرماح. وعر الظليم يعر ِعراراً، إذا صاح. شر وعر: عررته بالشر أعره عراً، إذا لطخته ويقال

 ألم تجاوبه النِّساء العود  ما اشتكىيدعو الِعرار بها الزمار ك

وللعني والراء مواضع يف التكرير ستراها إن شاء . صوت األنثى: والزمار. يريد ِعرار النعام، وهو صوت الظَّليم خاصة
  .اهللا

  غ -غ-ر

  .ِظمأ من أظماء اإلبل: الرغْرغَة: أحلق بالرباعي فقيل

  غرر 

  .احلوصلَّة: والغرغُرة. ه يغره غراً، إذا زقَّهغر الطري فَرخ: ومن معكوسه

w  .وغَر الرجلُ الرجلَ يغره غَرا، إذا أوطأه ِعشوةً أو خبره بكذب
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  .امرأة ِغر: ورجل ِغر، إذا مل جيرب األمور، وكذلك املرأة أيضاً، ال تدخلها اهلاء

    

: وغُرة القوم. معروفة: وغرة الفَرس. رة، إذا فعلته وأنت غري عامل بهوفعلت هذا األمر على ِغ. والغرير واملَغرور واحد

الغرر، لطلوع : وثالث ليال ألول الشهر يسمين. وكلّ شيء بدا لك من ضوء أو صبح فقد بدت لك غُرته. سيدهم
  :  هو مهلهل- الراجزقال. ، يعين عبداً أو أمةً"يف اجلنني غُرة : " ويف احلديث. القمر يف أوهلن

  حتَّى يناَل القتُل آل مره  قتيل في كُلَيب غره كلُّ

رفيه: والغ ر الطَّيالثوِب، وهو أثر تكس ر اجللد يف اإلنسان والفرس وغري ذلك. غَرعلى : يقال. وكذلك تكس اطِْو الثوب
  .اطِْوه على غَره، أي على طَيه: راد أن يأخذه قال التاجراشترى أعرايب ثوباً فلما أ. أي على آثار طَيه. غَره

  ف -ف-ر

ورف الشجر يِرف رفا ". إني ألرفُّها وأنا صائم : " ويف احلديث. رف الرجلُ املرأةَ يرفُّها رفّاً، إذا قَبلها بأطراف شفتيه
  : قال الراجز. ورفاً فهو وارفوكذلك ورف يِرف . ورفيفاً، إذا اهتز من نضارته

  في ِظّل أحوى الظّل رفّاِف الورقْ

  : وقال األعشى

  كاً ِكراماً بالشّام ذاِت الرفيِف  من آل جفْنَةَ أمال وصبحنا

ا أحسنت إليه أو مصدر رفَفْت الرجلَ أرفه رفًا، إذ: والرف. القطعة العظيمة من اإلبل: والرف. يريد أا غَضة ناعمة
عريب معروف، وهو مأخوذ : والرف املستعمل يف البيوت". من حفَّنا أو رفَّنا فَلْيتِزلْ : "ومثل من أمثاهلم. أسديت إليه يداً

التنب أو حطام : والرفة. من رف الطائر، غري أن رف الطائر فعل ممات أحلق بالرباعي، فقيل رفْرف إذا بسطَ جناحيه
  .دويبة شبيهة بالفأرة: وقالوا التفَة عن الرفَة، خمفَّف، والتفَة". استغنِت التفَّةُ عن الرفِة : " ومثل من أمثاهلم. التنب بعينه

  فرر 

عشم املدِلجي تبع النيب ويف احلديث أن سراقةَ بن مالك بن ج. الفَار من القوم: والرجل الفَر. فَر يِفر ِفراراً: ومن معكوسه
هذا فَر قريش، أال : صلَى اهللا عليه وسلّم وهو يريد اِهلجرة، وكانت قريش قد جعلت فيه مائةً من اإلبل ملن رده، فقال

  : وقال أبو ذؤيب. أرد على قريش فَرها

 فأنفذَ طُرتَيه الِمنْزع سهم  فرمى لينِْفذَ فَرها فَهوى له

. السهم: واِملنزع. جنباه: وطُرتاه. يعين أنه رمى الثور الوحشي لينقذ الذي فَر من الكالب: قال أبو بكر. لينِقذَ: يروىو

ا فُر األمر جذَعاً، إذ: ويقال. فَررت الدابةَ أفُرها فَراً، إذا فتحت فاه لتعرف سنه، وذلك يف اخلُف واحلافر والظِّلف: ويقال
  : قال الشاعر. رجع عوده على بدئه

w مِنيتُ بأمٍر فُر لي جذَعا إالّ  وما ارتَقَيتُ على أكتاد مهلَكٍَة
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، "أين املَِفر : "وقد قُِرىء. فَرير وفُرار: واجلَذع من الظباء. ولد البقرة الوحشية، وكذلك ولد احلمار: والفَِرير والفُرار
ِف: واملَِفرإليهاملوضع الذي ت ىء: وبنو فَِرير. رر دقيق يف األرض. بطن من طي وزعم قوم من أهل اللغة أن الفَر.  

  ق -ق-ر

ضرب من دواب البحر إما السلَحفاة أو ما : والرق. وكذا فُسر يف الترتيل، واّهللا أعلم. اجللد الذي يكتب فيه: الرق
يحط منه بقَدر ما أعِتق : ويف حديث علي رضوان اللّه عليه.  صار عبداًورق فالن، أي. ِرق العبد: والرق. أشبهها

أرض يعلوها املاء القليل مث : والرقَّة. املاء القليل يف البحر أو الوادي ال غُزر له: والرق. ويستسعى العبد فيما رق منه
مصدر رقيق بين الرقَّة، خالف : والرقَّة. اء اهللاوأحسب أن اشتقاق الرقَّة، البلد املعروف، من هذا إن ش. ينضب عنها

. ثوب رقيق ورقاِرق ورقاق، وشراب رقراق، وهذا تراه يف بابه إن شاء اّهللا: ويقال. الرمحة يف القلب: والرقَة. الصفيق

ة فمنقوص تراه يف بابه إن شاء اللّه تعاىل، واجلمع ِرِقِينقَة ويعنون الِفضطِّي : "  ومثل من أمثاهلم.فأما الريغ ِقنيدان الرِوج
  : وأنشد. ، أي محق األمحق"أفْن األِفني

  نَفَى عنه ِوجدان الرِقين البجاريا  من قليل اللُب يسحب ذيلَه وكم

جاِريالب :ِريجالدوافع، واحدها ب.  

  قرر 

    

ورجل . ما يصيب الرجل، من القُر: والِقرة. وليلة قَرة وغداة قَرةالقُر، وهو الربد؛ يوم قَر : واستعمل من معكوسه
. هذا ِقرة علي، أي عيب: تقول. العيب: والِقرة". ولِّ حارها من تولَّى قارها : "ومثل من أمثاهلم. وطعام قار. مقرور

  .وما يتقار يف مكانه. ساكن: وفالن قار. ر ليستقرِفعلُك به إذا أقررته يف مقَ: واإلقرار. املستِقر من األرض: والقَرار

ما بقي يف أسفل : والقُرة. الضفْدع يف بعض اللغات: والقُرة. القاع املستديرة: والقَرارة. االعتراف بالشيء: واإلقرار
  . أكلوا ذلكأقبل الصبيانُ على الِقدر يتقرروا، إذا: يقال. الِقدر من املرق اليابس أو احملترق

  :  هو طرفة- قال الشاعر. صابت ِبقُر: وكلمة هلم إذا وضع الشيُء يف موضعه أو وقع موقعه قالوا

  فتناهيت وقد صابتْ ِبقُر  أحِسب غَيي رشَداً سادراً

  .وتقرر، إذا اغتسل باملاء البارد. قَر عليه دلواً من ماء، إذا صبها عليه: ويقال

قَرت عينه بالسرور كما تسخن باحلُزن : وكان بعض أهل اللغة يقول. ما قرت به عينك من شيء تسر به: وقُرة العني
  : قال الراجز. اهلَودج: والقَر. كأنها بردت وجف دمعها

  يعلو جنابيه إذا تَبخْترا  قَرا فوقَه مخدراً كأن

ويف كالم أمري املؤمنني علي عليه . املوضع الذي يِقر فيه: ومقَر الشيء.  يوم يِقر الناس مبنى:ويوم القَر، بعد يوم النحر
  ".الدنيا دار ممر ال دار مقَر: " السالم
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  ك -ك-ر

. وهنبين الركاكة، يوصف بالضعف وال: ورجل ركيك. وأرض مرك عليها، إذا أصاا الرك. املطر الضعيف: الرك

ككيك: ويقال. وأحسب اشتقاقه من الركوك وررالشيء بيدي، إذا غمزته غمزةً خفيفةً لتعرف حجمه، فهو م كَكْتر.  

  كرر 

  :  هو امرؤ القيس-كّر يكُّر كَراً، إذا رجع بعد فرار وبعد ذهاب، وهو معىن قول الشاعر: ومن معكوسه

  ِد صخر حطه السيُل من علكجلمو  ِمفَر مقِْبل مدِبٍر معاً ِمكَر

  :  هو العجاج-قال الراجز. حبل شديد الفتل: والكَر. أي يصلح للكر والفر، ومل يِرد أنه يكُر ويِفر يف حالة واحدة

  جذْب الصراريين بالكروِر  يثاِنيها عن الجؤور ألياً

وواٍد . غدير كثري املاء: والكُر. بل الذي ترتقى به النخلةُ كَراًورمبا مسي احل. ملّاحو البحر، واحدهم صراري: والصراريون
 هو النابغة -قال الشاعر. البعر يحرق وينثر على املرع لكيال تصدأ: والكُرة. ذو ِكراٍر، إذا كانت فيه مستنقعات ماء

  : الذبياين

ِلينةً عكر نٍن وأشِْعريوئلفهن إضاء صافياتُ الغال  بِكد  

بل : وقال آخرون. أراد غالئلها اليت تلبس حتتها ألن الدرع ال صدأ عليها: صافيات الغالئل، فقال قوم: واختلفوا يف قوله
فأما الكُرة اليت يلعب ا فليس هذا موضعها، . عريب صحيح: والكُر الذي يكال به. املسامري اليت تغلِْغل يف احللق: الغالئل

  . إن شاء اهللا تعاىلوستراها يف املنقوص

  ل - ل-ر

  .أمهلت الراء والالم يف الثنائي

  م -م-ر

ِليوب ِخرميماً، إذا ناً ورمِرم ري العظم مة. رمقال الشاعر. العظم البايل: والر :  

 الممات فإني كنتُ أثَّئر بعد  والنِّيب إن تَعرمني رمةً خَلقاً

مجع ناب، وهي املُِسنة من اإلبل، وهي تأكل الرمم، وهي : والنيب. امليم، وليس بشيءإن تعر ِمني، بكسر : ويروى
فإن تأكل هذه النيب عظامي وأنا ميت فقد كنت أثَّئر منها : يقول. عظام املوتى، تتملَّح ا إذا مل جتد سبخةً وال ِملْحاً

ة. من الثأر: أثئر. بنحرها وأنا حيمة بقوله. عة من احلبلالِقط: والري ذو الرمموس :  

 ثَالٍث باقياٍت سوِد غير  لم يبقَ غير مثل ركُوِد

ليِد وغيرب الولْعتوِد  باقي موضوخ القَفا مرم وغير  w
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   باقي رمِة التقليِد أشْعثَ

رممت الشيء أرمه رما، : ويقال. األرضة:  بعض اللغاتوالرمة يف. خذ هذا برمته، أي اقْتده حببله: وقوهلم. يعين وتداً
  .، فأحسن ما قالوا فيه أن الطِّم ما محله املاُء والرِم ما محلته الريح"جاء بالطِّم والرم "و. إذا أصلحته

    

: تقول العرب عن لسان الرمة: عيوقال األصم. الرمة فخفَّفوا: وقالوا. قاع عظيم بنجد تنصب فيه مجاعةُ أودية: والرمة

قال . اجلُريب، فهو خطأ: ومن روى. واٍد ينصب يف الرمة: واجلريب". كلُّ بِني يحِسيين إال اجلَِريب فإنه يرِويين "
  : الراجز

 بأجلَى محلَّةَ الغريِب  حلَّت سليمى جانب الجريِب

   مرر

  : قال ذو الرمة. را، وجئتك مراً أو مرين، تريد مرة أو مرتنيمر يمر م: ومن معكوسه

 سحاب ومراً باِرح تَِرب مراً  ال بل هو الشوق من دار تَخَونها

ة. ضد احللو: واملُرة. شجرة معروفة: واملُرر: واِملرى احلبل، واجلمع ِمرة من قُوة، إذا ك. القُوان سليم ورجل ذو ِمر
: واِملر واملَر. أحد أمشاج البدن: واِملرة". ال تِحلُّ الصدقَةُ ِلغِني وال لذي ِمرة سِوي : "ويف احلديث. األعضاء صحيحها

  : وأنشد أبو حامت عن أيب زيد. احلبل

ِك يا ذاتَ الثَّنايا الغُرجوِتالِت  زوالر روالجبيِن الح 

 ِوعاءي باِزل ِجور بين  اطَ الجرفنُطناه من أعيا

ثم رطْنا فوقَه ِبمبر   

  .وهذا الباب مستقصى وما تفرع منه يف كتاب االشتقاق

  ن -ن-ر

  :  هو امرؤ القيس-قال الشاعر. رنَّ وأرنَّ يرنُّ ِإرناناً، إذا صاح، والرنني شبيه باحلنني أيضاً

نوقٍة أرقٍْب ِحيال طَرع األِشراِت  على حِد األجيِر األربكذو  

  : وقد قالوا يف بيٍت رووه وزعم األصمعي أنه تصحيف

  وقام يشكو عصباً قد رنّا  ميموناً لها فأنّا نَبهتُ

فأما نرِجس فأعجمي . وليس يف كالمهم نون بعدها راء بغري حاجز. إمنا هو قد زنا، أي تقبِض ويِبس: قال األصمعي
  .عربم

w  و - و-ر
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  .أمهلت الراء والواو يف الثنائي

  ه -ه-ر

  هرر 

قال . وهر الرجلُ الشيَء، إذا كَِرهه. هر الكلب يِهر هِريراً وهرا وكذلك الذِّئب، إذا كشر: استعمل من معكوسه
  :  عنترة بن شداد العبسي- الشاعر

 حتّى تَِهروا العواليا ونَطعنُكم  حلَفْنا لهم والخيُل تَردي بنا معاً

زعم قوم أن الِبر الفأرة، وال أعرف صحة ". ال يعرف اِهلر من الِبر: " وقوهلم. السنور، معروف: واِهلر. أي تكرهوا
ل هرت اإلب. ال يعرف من يِهر عليه ممن يبره: وأخربين حامد بن طرفة عن بعض علماء الكوفيني أنه فَسر هذا فقال. ذلك

فأما أهل اليمن . سالح اإلبل: واهلُرار. املاء الكثري، وهو اهلرهور: واهلُر. هراً، إذا أكثرت من احلمض فالنت بطونها عليه
  .هراراً: فيسمون ما تساقط من العنب قبل أن يدرك

  ي -ي-ر

يى رياً: الرورِوي ياليت قبلهاوأحد هاتني اليائني واو قُلبت ياء للكسرة. مصدر ر .  

  حرف الزاي

  وما بعده 

   س - س-ز

  .أمهلت الزاي مع السني والشني والصاد والضاد يف الثنائي

  ط - ط-ز

  : قال الشاعر. هذا اجليل، وليس بعريب حمض، وقد تكلمت به العرب: الزط

  وجاءت تميم زطها واألساور  بحيي وائل وِبِلفها فِجئنا

  ظ - ظ-ز

  .أمهلت يف الثنائي

  ع -ع-ز
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  عزز 

، قد مضى "من عز بز: " واملثل السائر. وعز يعز عزاً، إذا قَهر. عز يِعز ِعزة وِعزاً، إذا صار عزيزاً: استعمل من معكوسها
  : قال زهري. تفسريه

  فَتم وعزتْه يداه وكاهلُه  فَلَوناه فأكِمَل خَلْقُه تَميم

  .عزاز من األرض، وهو الطني الصلب الذي ال يبلغ أن يكون حجارةوكل شيء صلُب فقد استعز، وبه مسي ال

  غ -غ-ز

  غزز 

موضع بالشام قد ذكره املَطْرود بن : وغَزة. الغزان، الواحد غُز، ومها الشدقان يف بعض اللغات: استعمل من معكوسها
  .كعب اخلُزاعي يف شعره، وفيها قرب هاشم بن عبد مناِف

  ف -ف-ز

ضرب من مشي اإلبل، وهو مشي فيه : والزفيف.  يزف زفاً وزِفيفاً، إذا بسطَ جناحيه وقَرب من األرضزف الطائر
  : قال الراجز. سرعة، والزف أيضاً مثله

  ليالً وأنِت تَقْرِعين الدفّا  سقْنا المِطي زفا فطالما

    

ريش ِصغار : والزف. الزواف، بفتح الزاي: وايت يزففْنهاوالنساء الل. الزفاف: واملصدر. وزفَفْت العروس أزفها زفاً
  .جئتك زفةً أو زفْتني، أي مرةً أو مرتني: ويقال. ال يكون الزف إال للنعام: قال بعض أهل اللغة. كالزغَب

  فزز 

  .فَزاستفعله من ال: وقوهلم استفزه. فَزه يفُزه فَزاً، وأفَزه إفزازاً، إذا أزعجه: ومن معكوسه

  :  هو زهري- قال الشاعر. ولد البقرة الوحشية: والفز

  خافَ العيون فلم ينظر به الحشك  استغاث ِبسيٍء فَز غَيطَلٍَة كما

  .امتالء الضرع، أراد احلَشك فحرك الشني للضرورة: احلَشك

  ق -ق-ز

ال يسمى ِزقاً حىت يسلَخ من : وقال قوم. معروف: والزق. ة زقةزق الطائر ِفراخه يزقُّها زقُّاً، إذا غَرها؛ واملرة الواحد
w  .زققْت املَسك تزقيقاً، إذا سلخته من عنقه: عنقه ألم يقولون
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  قزز 

بزوز العراق : مسعت أبا الدقَيش يقول يف كالمه: وأخِبر عن اخلليل أنه قال. القَز امللبوس، عريب صحيح: ومن معكوسه
  .خزوِزهامن قُزوِزها و

وقزت ". إن إبليس لَيقز القَزة من املَشِرق إىل املَغِرب : " ويف احلديث. الوثبة: والقَزة. ورجلُ قَز، وهو أصل بناء املُتقَزز
  .وأكثر ما يستعمل يف معىن ِعفْت الشيَء وقَِززته أقزة قزاً. نفسي عن الشيء، إذا أبته، لغة ميانية

  ك -ك-ز

  : قال الراجز. اً وزِكيكاً، إذا مشى مشياً متقارباً فيه ضعفزك يِزك زك

  مثَل زكيِك الناهض المحمم  يِزك دائم التزغم فهو

  .محمم الفرخ حتميماً: يقال. الفرخ الذي قد بدا ريشه: احملمم

  كزز 

. كز اليدين: يستعمل ذلك للبخيل فيقالضد السبط، و: والكَز. بين الكَزازة، إذا كان متقبضاً: رجل كَز: ومن معكوسه

  .داء يصيب اإلنسان فريعد حىت ميوت: والكُزاز. الرعدة من برد أو محى: والكُزار. واملصدر الكَزازة والكزوزة

  ل - ل-ز

ر مكروه أو أخطأ خطأ وزلَّ الرجلُ زلَّةً قبيحةً، إذا وقع يف أم. زلَ الشيُء عن الشيء، إذا دحض عنه، يزل زالً وزليالً
 هو -قال الشاعر. املَدحضة، حنو الصخرة املَلْساء وما أشبهها: واملَزلَّة. نعوذ باهللا من زلة العامل: ومنه قوهلم. فاحشاً
  : املسيب

  دون السماء يِزلُّ بالغُفِْر

  ".من أزلَلْت إليه نعمة: "ويف احلديث. وأزلَلْت إىل الرجٍل نعمةً، مثل أهديت

  لزز 

وكل شيء . قد لُِززت يب يا فالن، إذا سِدك به ال يفارقه: ومنه قوهلم. لُز الشيء بالشيء، إذا قرن به لَزا: ومن معكوسه
  :  هو أبو مهدية األعرايب-قال الراجز. دانيت بينه وقرنته فقد لَزرته

 لز بصخٍر لَزا كأنما  أحسن بيٍت أهراً وبزا

  : جرير بن اخلَطَفَى -وقال الشاعر

ن وابنفي قَر ِل القناعيس  اللَّبون إذا ما لُززلَة البولم يستطع ص  
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وأجاز األصمعي الززته مالزة ولزازاً، إذا . لززت الشيء بالشيء وألززته، ومل جيزها البصريون: وأجاز قوم من أهل اللغة
  .قاربته

  م -ز-ز

األعشى هو-قال الشاعر. موضع معروف: زم  :  

  محل الخليِط بصحراءِ زم  ونظرةَ عين على ِغرة

  .اِخلشاش بكسر اخلاء أجود من فتحها: قال أبو بكر. وزممت البعري أزمه زماً، إذا جعلت له الزمام يف برته أو خشاشه

  مزز 

  : قال الشاعر. وتسمى اخلمر املزةَ واملزاَء. بين احلالوة واحلموضة: املز: ومن معكوسه

بهمشَر الشرب الصحاةُ وبئس إذا  ِبئس اء والسكَرزالم شَت فيهمم 

إمنا مسيت بذلك من قوهلم هذا أمز من : وكان بعض أهل اللغة ينكر أن تكون اخلمر مسيت مزة من هذه اجلهة ويقول
  :  هو رؤبة- قال الراجز. هذا، أي أفضل منه

 الدقةَ لألمز يقتحم  لهزميعٍة يهتّز عند ا ذا

    إذا أقَل الخير كلُّ لَحِز

: هب يل درمهاً، قال: قال أعرايب لرجل: وأخربنا أبو حامت عن األصمعي، قال. هذا أمر أمز ومِزيز، أي صعب: ويقال

  .يِتكلقد سألت مزيزاً، املرهم عشر العشرة والعشرة عشر املائة واملائة عشر األلف واأللف عشر ِد

  ن -ن-ز

  .زن عصبه، إذا يِبس؛ هكذا يقول األصمعي، وقد مر ذكره

    

  :  هو األعشى- قال الشاعر. زننته خبري أو شر، إذا ظننته به؛ وأزننته أيضاً، لغتان فصيحتان: ويقال

 ت إما نكاحاً وإما أزن  وأقررتُ عيني من الغاِنيا

  .زنأ يف اجلبل، فمهموز، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا: هلمفأما قو. أي يظَن يب ذلك

  نزز 

مناقع نز، : ووصف أعرايب اآلجام فقال. النز، وهو ما اجتمع من رشح األرض حىت يستنقع فيصري ماًء: ومن معكوسه
زجوقَصبها ال ي ،ها يهتزز، ونبتراعي إوز. ومهو رؤبة-ال الراجزق. الظليم اخلفيف الكثري احلركة: والن  :  
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 حزاِبي جالل وجِز على  عاليتُ أنْساعي وكور الغَرِز

   بشَكَى وخْد الظليم النز أو

. وكل شيء كثرت حركته فهو ِمنز ونز. ابتشك، إذا اختلقه يف سرعة: وهو من قَوهلم. ناقة بشكَى، أي سريعة: يقال

  .ة ما حيركوبذلك سمي املَهد ِمنزاً لكثر

  و - و-ز

  .البطّ: واإلوز. جاء فالن زواً، إذا جاء هو وصاحبه: يقال. الزو، ومها القرينان من السفن وغريها: أمهلت إال يف قوهلم

  ه -ه-ز

  هزز 

ملوكب، ومسعت ِهزة ا. وأخذت فالناً ِهزة، إذا مدح فأخذته أريحية. هززت السيف أهزه هزاً: استعمل من، معكوسه
  : قال الشاعر. إذا مسعت حفيفه

 ِهزةَ أجمال بأظعاِن كاليوم  ما إن رأيتُ وصرفُ الدهر ذو عجب

  : قال الشاعر. وكذلك اهتز املوكب

 يهتز موكبها ية  أال هِزئتْ بنا قُرش

  .البيت البن قيس الرقَيات

  : قال الراجز. ماء هزهز وهزاِهز وهزهاز، وكذلك يقال للسيف أيضاً: ويقال

زهازقد وردت مثَل اليماني اله  تدفع عن أعناقها باألعجاز 

  .يريد أا كثرية األلبان قد دفعت بألباا عن حنرها

  ي -ي-ز

دخل بعض : وأخربنا أبو حامت عن أيب عبيدة، قال. هذا ِزي حسن وهي الشارة واهليئة: أمهلت يف الثناثي، إال يف قوهلم
  : ة فلما نظر إىل ِبزة أهلها وهيئتهم قالالرجاز البصر

 شبيه ِزيهم ِبِزيي وال  ما أنا بالبصرة بالبصري

  حرف السين

  وما بعده 
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  ش -ش- س

  شسس 

  :  املَرار- قال الشاعر. الشسس، وهو املكان الغليظ: استعمل من معكوسه

 ِتبراك فَشَسي عبقر بين  هل عرفتَ الدار أم أنكرتَها

  .شِئس املكان وشئز، إذا غَلُظَ، فخففوا اهلمزة، وبه مسي شأس: موهذا من قوهل

  ص -ص- س

طسس، وهو أعجمي معرب، وجيمع : أمهلت السني والشني والصاد والضاد والطاء، إال أم استعملوا من معكوسها
  :  هو رؤبة- قال الراجز. ِطساساً وطسوساً

 ن أو رسيسايسِهر هماِهماً  يستسمع الساري به الجروسا

ابة الطسوسا ضربيد اللع   

  ظ -ظ- س

  .أمهلت

  ع - ع- س

عم قالوا: سجر من زجر اإلبل، كألُ، يف معىن اتسِع يف خطوك ومشيك: زميا ج عوقالوا فيما أحلقوه بالرباعي من . س
  : وأنشد. تسعسع الشيخ، إذا اضطرب من الكرب: ذلك

   ما أسرع ما تَسعسعايا هند  قالت ولم تأل به أن يسمعا

  عسس 

  .ومنه اشتقاق العسس. طلب الشيء بالليل: والعس. عس يعس عساً: ومن معكوسه

  .قدح عظيم من خشب أو غريه: والعس. افتعل من العس: ؛ اعتس"كلب اعتس خري من كلٍب ربض : "ومن أمثاهلم

  غ - غ- س

  غسس 

  : لشاعرقال ا. استعمل من معكوسه الغس، وهو الضعيف
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 فطَعنَةُ ال غُس وال بمغَمِر  فلم أرِقِه إن ينْج منها وإن يمتْ

  : ومن روى بيت أوس. طعنته فإن عويف فليس برقية وإن مات فبطعين: يقول. فلم أرِقِه، يريد من الرقْية: قال أبو بكر

مأمره مخلَفون ويقضي الناس  فصنبور غس نْبوراألمانة ص 

  .غَشوا األمانةَ، أراد الِغش: ومن قال. ألمانةأراد ضعيفي ا

  ف -ف- س

  : قال الشاعر. احلية، ورمبا خص به األرقَم: والسف. سف الدواَء وغريه يسفه سفاً، إذا قَِّمحه

  وِسفا إذا ما صرح الموتُ أقرعا  إذا ما الناس قَّل جوادهم جواداً

وأسف الطائر إسفافاً، . أسففت اخلُوص ال غري: ويقال. العرقة من اخلُرص املُسف: ةوالسفَّ. صادف املوت أقرعا: ويروى
  .إذا طار على وجه األرض

    

  : قال عبيد. وأسف السحاب، إذا دنا من األرض

هبدقَ األرض هييِسف فُوبالراح يكاد  داٍن م ن قاميدفعه م 

  .ةوأسف الرجلُ، إذا طلب األمور الدنيئ

  ق - ق- س

  قسس 

وقس بن ساِعدةَ . موضع: وقس الناِطف. وقد تكلّمت به العرب. قَس النصارى، معروف: استعمل من معكوسه
وقَسست ما على العظم، إذا أكلت . أحد حكماء العرب، وله أحاديث، وقد ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم: اإليادي

وقسست اإلبلَ، إذا . النمام: والقَساس. النميمة:  والقَس يف بعض اللغات.ما عليه من اللحم أو امتخخته، لغة ميانية
  : قال الطَِرماح. أحسنت رعيها

 أعجاز السوام المروح أقسس  فيا هند ال تَخْشَي بكرمان أن أرى

  .وللقاف والسني مواضع يف التكرير ستراها يف بابه إن شاء اللّه تعاىل

  ك - ك- س

  : قال الراجز. وبئر سك، إذا كانت ضيقة. وسكّاُء، إذا كانت ضيقة احلَلَقِدرع سك : يقال

 إذا الِورد عليه التَكا يطْمي  صبحن ِمن وشحى قَِليباً سكّا
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أسك، واألنثى : ويقال للصغري األذنني من الناس. وكل الطري سك. وظليم أسك، أي مصطَِلم األذنني. وركايا سك
  : قال الراجز. ذلك النعامة والظليمسكّاء، وك

  أسك صعل كالظليم اآلئِب

اجتماع اخلَلْق، لغة : والسكك. الصغرية األذنني: والسكّاء من الدواب. وسكَّه يسكه سكُّاً، إذا اصطلم أذنيه. أي الراجع
  .ميانية

  كسس 

  : قال الراجز. عريب معروف: والسك الذي يتطيب به

  فَأرةَ ِمسك ذبحت في سك  ها والفَكبين فَكِّ كأن

  .ذُحبت أي شقَّت

حلم جيفَّف على احلجارة وإذا يِبس دق : والكَسيس. كَسست الشيَء أكُسه كَساً، إذا دققته دقاً شديداً: ومن معكوسه
  .حىت يصري كالسويق يتزود يف األسفار

  : ل الشاعرقا. ِصغر األسنان ولصوقها بسنوخها: والكَسس

  خُصوصاً يوم كُس القوم روقُ  خالتي لبني حيي فداء

قال . الطوال األسنان: والروق. ويستحب األكَس، وهو الصغري األسنان. أي يكِْشرون عن أسنام من شدة احلرب
  : اآلخر

  حين األكَس به من نَجدٍة روقُ  تعلم أني كنتُ فارسها والخيُل

  ل -ل- س

. فأما السلَّة اليت تعرفها العامة فال أحسبها عربية. ويف بين فالن سلَّة، أي سرقة.  السيف وغريه يسلُّه سالً، إذا انتضاهسل

والسلة أن يكون . والسلة أن يخِرز اخلارز فيدخل سيريِن يف خرزة واحدة. ولده: وساللة الرجل. داء معروف: والسلّ
  .ل أو يف اجلابية اليت يجمع فيها املاءعيب يف حوض اإلب

  لسس 

  : قال زهري. لَس البعري النبت يلُسه، إذا أخذه مبشفَره: ومن معكوسه

  قِد اخضر ِمن لَس الغميِر جحاِفلُه  كأقواس السراِء وناِشط ثالث

  م - م- س
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ممجيعاً. سم: معروف، ورمبا قيل: الس مموم اإلنسان، واحدها سم وسِخرين وسوهي اخلُروق يف البدن مثل املَن ،
  ".يف سم اِخلياط "و " يف سم اِخلياط : "وقد قُرئ. واألذنني وغري ذلك

  مسس 

فأما . وبفالن مس من جنون، وكذا فسر يف الترتيل، واللّه أعلم. الَمس باليد؛ مسسته أمسه مساً: ومن معكوسه
  .ي أعريب هو أم التسميتهم النحاس باملَس، فال أدر

  ن - ن- س

ناً، إذا مسحه باِملسنه سنسي نباِملس ن احلديدبه حىت يفيض. سه سناً، إذا صنساملاَء ي نوفسر أبو عبيدة قوله جلّ . وس
ون : "وعزنسمأ مح ة. ، أي سائل، واهللا أعلم"ِمننةً حسنةً أو قبيح. معروفة: والسنفالنَ س نناًوسها سسنة . ة ينوس
ته، ومن ذلك قيل: اخلدفْحمسنون، أي سهل: ص إذا . واحد األسنان لإلنسان وغريه: والسن. خد ،فالناً السن تطَموح

  .فأما السنة من السنني فناقصة ليس هذا موضعها، وكذلك السنة من النعاس. أضعفه الِكبر

  نسس 

. ونس فالن إبلَه ينسها نساً، إذا ساقها. ونسِت اجلُمةُ، إذا شِعثَت. ِنس نساً، إذا يِبستنسِت اخلبزةُ ت: ومن معكوسه

  .واِملنساة، غري مهموز، مفعلَة من هذا

  و -و- س

  .رجلُ سوء

  ه -ه- س

  هسس 

    

:  وال يقالزجر من زجر الغنم،: وهس. حديث النفس: واهلَساِهس. هس يهس هساً، إذا حدث نفسه: من معكوسه

  .واهلَِسيس مثل الفَتيت. هس الشيَء إذا فته وكسره: ويقال. ِهس، بالكسر

  ي - ي- س

  : قال الشاعر. الفضاء من األرض الواسع: السي

عليهم ي باضالس نَعام س  كأنبعجعوا بين اإلناخة والحإذا ج  w
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  .الن بِسي رأسه من املال، أي ما يوازي رأسهجاء ف: ويقال. اِملثْل من قوهلم ِسيان، أي ِمثْالن: والسي

  حرف الشين

  وما بعده 

  ص -ص- ش

  : قال الشاعر. شصصت الرجلَ عن الشيء وأشصصته إشصاصاً، إذا منعته: استعمل من وجوهها

  من بعد ما رملوا من أجله بدم  عنه أخو ضد كتائبه أشُص

  .وال أحسب هذا الذي يسمى ِشصاً عربياً صحيحاً. وهو الشصاصاء يا هذا. ِغلَظ العيش: والشصاص

  ض -ض- ش

  .أمهلت

  ط -ط- ش

شط شطاً، إذا بعدط املرتل يقال عدي بن زيد العبادي. وكل بعيد شاط. ش :  

  وصغير األمور يجني الكبيرا  وصُل الذي تريدين مني شَط

وشطّا . حسن القَوام: ن احلق وجار؛ والشطَاطومعناه تباعد ع. افتعل: شطَّ فالن يف حكمه وأشط، واشتط: ومنه قيل
  : قال الراجز. ناحيتاه: السنام

  لم ينْز في البطن ولم ينحطِّ  شَطٌّ أِمر فوقه بشَطِّ

  طشش 

  .طَشت السماُء طَشاً، وأرض مطْشوشة، وهو مطر فوق الرك ودون الِقطِْقط: الطش: ومن معكوسه

  ظ -ظ- ش

عظ، إذا أنوهو زهري-قال الشاعر. ظَشظَ وأش  :  

 كأنّه مسد مغار أشظ  إذا جنَحتْ نساؤهم إليه

  .وللشني والظاء مواضع يف التكرير ستراها إن شاء اهللا

w  ع - ع- ش
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         94   

  .أميت شع يشع، وأحلق بالرباعي، وستراه يف بابه إن شاء اهللا

  عشش 

. وخنلة عشة، إذا عطشت وضعفت فقصر سعفُها.  فيهعش الطائِر، وهو ما مجعه من حطام الشجر وباض: ومن معكوسه

امرأة عشة، إذا كانت : وشبه بذلك فقيل. عشش من أعاليه وصنبر من أسافله: وسئل رجل من العرب عن خنل فقال
  .ضئيلةَ اجلسم

  غ - غ- ش

  .أميت شغ، أي دق، وأحلق بالرباعي

  غشش 

  ".ليس منا من غَشنا: "ويف احلديث. م الِغشغَش يغش غَشاً، واالس: ومن معكوسه

  ف -ف- ش

ومثل من . ارتشفه ارتشافاً: وشف املاء يشفه شفُّاً، إذا استقصى شربه، كقوهلم. شفه احلُب يشفُّه شفاً، إذا لَذَع قلبه
إذا : صى رجل من العرب ولده فقالوأو. ، أي ليس يروى باشتفافه كل ما يف اإلناء"ليس الري عن التشاف : " أمثاهلم

  .شربتم فأسئروا فإنه أمجل؛ أي أبقوا يف اإلناء من املاء إذا شربتم، وهو من السؤر

والشف .ما وراءه والشف ف من هذا، أي أكثر منه: يقال. الزيادة. الثوب الرقيق الذي يستشفقال احلطيئة. هذا أش :  

  وِحرصهما عند الِبياع على الشِّفِّ  يخِْلدن ابنَي جاللةَ مالهم وهل

  : قال الشاعر. بل شدة لذع الربد: ِشدة احلر، وقال قوم: والشفيف. والشفَة تراها يف باا إن شاء اهللا. أي على الزيادة

 ما الكلب ألجأه الشفيف إذا  ونقري الضيفَ من لحم غَِريض

  .ليلوبقي يف اإلناء شفافة، إذا بقي فيه الشيء الق

  فشش 

. ألفشنك فَش الوطْب: ويقال للرجل الغضبان. فَش الوطْب يفُشه فَشاً، إذا استخرج منه الريح بعد نفخه: ومن معكوسه

  : قال الشاعر. لقب حي من العرب: وفَِشيشة. أي ألخِرجن غَضبك

  سرقاً فصب على فشيشةَ أبجر  فشيشةُ باألباعر حولنا ذهبت

نعت مكروه، إذا كان خيرج منها ريح عند : وامرأة فَشوش. يريد أجبر بن جابر الِعجلي أبا حجار بن أجبر: و بكرقال أب
w  :  هو رؤبة-قال الراجز. اِجلماع
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 مسمِهر ليس بالفَيوش من  مهالً بني النَجاخَِة الفَشوش

  .وازجر بين النجاخة: ويروى. ري املاءصوت ج: والناِجخة. اليت ينجخ منها املاء عند اِجلماع: النجاخة

  .وللفاء والسني مواضع يف املكرر تراها إن شاء اهللا

  ق - ق- ش

    

وجئتك على ِشق، أي على . وكل قطعة منه ِشقَّة، جيمع ذلك الثوب واخلشبةَ وما أشبههما. شقَقْت الشيَء أشقُّه شقُّاً
السبيبة : والشقة. البعد: والشقة". ِإال ِبِشق األنفس : "  قوله جلّ وعزوكذلك فُسر يف الترتيل واهللا أعلم، وهو. مشقة

ووصفت امرأة من . وفرس أشق واألنثى شقّاء، وهي البعيدة ما بني الفروج. العداوة: واملُشاقّة. من الثياب املستطيلة
  .شقاء مقاء طويلة األنقاء: العرب فرساً فقالت

  : وأنشد. لسن إذا مت شبابهالثور الفيت ا: والشقيق

 ِعجل في المواطن أبلَقُ وإنك  أبوك شَقيق ذو صياص مذرب

  .املعاداة واملغالظة؛ شاقَقْته مشاقَةً وِشقاقاً: والشقاق. رجل معروف: وِشق الكاهن

  .ا إن شاء اهللاوللشني والقاف مواضع يف التكرير واالعتالل تراه. أخوه، كأنه شق نسبه من نسِبه: وشقيق الرجل

  قشش 

والقَش . وقَش الرجلُ ما على اخلوان، إذا أكله كله أمجع. قششت الشيء أقُشه قشا، إذا مجعته: ومن معكوسه
رديء : والقَش. ولد القرد األنثى، لغة ميانية، والذكر الرباح: والِقشة. أن تطلب األكل من هاهنا وهاهنا: والتقشيش

  .شبهه، لغة ميانيةالنخل، حنو الدقَل وما أ

  ك - ك- ش

  :  هو عنترة- قال الشاعر. وشككت الصيد وغريه بالسهم أو بالرمح، إذا انتظمته. ضد اليقني: والشك. شك يشك شكاً

  ليس الكريم على القَنا بمحرم  بالرمح الطويل ثيابه فَشَكْكَتُ

وجع، وهو لصوق : والشك. وال أحسب هذا ثَبتاً. حال يكون الشك إال أن جيمع بني شيئني بسهم أو رم: وقال قوم
  :  هو ذو الرمة-قال الشاعر . العضد باجلَنب

 مستبان الشك أو جنب كأنه  وثْب المسحج من عانات معقلَة

  .الذي يشتكي جنبه: واجلَِنب

  .دعه على شِكيكته، أي على طريقته: مجع شكيكة من قوهلم: والشكائك
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  كشش 

  :  وهو رؤبة-قال الراجز. كش البكْر يكش كشاً وكَشيشاً، وهو دون اهلدر؛ والكش ألفتاء اإلبل: سهومن معكو

  هدرتُ هدراً ليس بالكشيش

  : قال الراجز. وكشت األفعى كشاً وكَشيشاً، إذا حكَّت جلدها بعضه ببعض

  كَشةَ أفعى في يبيس قَفِّ  بين خلْفها والخلِْف كأن

. والكشيش لألفعى خاصةً. زعم أن الكشيش صوا من فيها فهو خطأ، فإن ذلك الفحيح من كل حيةومن . أي يابس

  .شحم الضب، واجلمع كشى، وليس هذا بابه: والكُشية. الناصية يف بعض اللغات أو اخلُصلة من الشعر: والكشة

  ل -ل- ش

وشلت يده شالً وشلولَاَ، إذا . ل الراعي إبله، إذا طردهاوشل احلمار آتنه، وش. شل القوم يشلهم شلّا، إذا طردهم طرداً
  .مصدر الشل: والشلول أيضاً. ال شلالً: ويقال للرجل إذا عمل عمالً فأحسن. يبست، وأشلّها اهللا إشالالً

  .شولَت بالقوم نية؛ وشالت، إذا استخفتهم، أي ارحتلوا: ويقال

  :  هو أبو ذؤيب- رقال الشاع. النية حيث انتوى القوم: والشلَة

  مواقع شلة وهي الطّروح  تَجنبن سخْطّ ابن عم فقلت

  .وللشني والالم مواضع ستراها إن شاء اهللا. كثري الطرد، وكذلك الرجل: ومحار مشل

  م - م- ش

وإذا وصف . بني الشمم، وهو الذي تعتدل قصبة أنفه وتشرف أرنبته، واجلمع شم: ورجل أشم. شم يشم شماً ومشيماً
  .الشاعر فقال أشم، فإمنا يعين سيداً ذا أنفَة

  .جبل معروف: وشمام

  مشش 

ومش يده باملنديل يمشها مشاً، إذا مسحها به؛ . مش الشيء يمشه مشاً، إذا دافَه يف ماء حىت يذوب: ومن معكوسه
هو امرؤ القيس-قال الشاعر. واملنديلُ املَشوش  :  

  إذا نحن قُمنا عن ِشواٍء مضهِب  اف الِجياد أكفنابأعر نَمشُّ

  .أي مل يستحكم نضجه

وليس جييء على وزن فَِعلَ من املضاعف ظاهر احلرفني إالّ أحرف . مِششِت الدابة: يقال. داء يصيب الدواب: واملَشش
أرض ِرخوة ال تبلغ أن : شاشةواملُ. ومتشش الرجل العظم تمششاً. وكل عظم أمكن مضغه فهو مشاش. هذا أحدها
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ومتنع املُشاشة املاَء أن يتسرب يف األرض فكلما . تكون حجراً جيتمع فيها ماء السماء وفوقها رمل حيجز الشمس عن املاء
  .استقيت منها دلواً جمت أخرى

: قال أبو حامت. إن شاء اهللاوللشني وامليم مواضع يف التكرير تراها . ورجل هش املشاش، إذا كان رخو املَغمز، وهو ذم

    مات ابن ألم اهليثم فسألناها عن علّته 

  .ما زلت أمش له األشِفية ألُده تارة وأوِجره أخرى، فأىب قضاء اهللا: فقالت

  ن - ن- ش

  .وشن عليه الغارة يشنها شناً، إذا صبها. شن املاَء يشنه شناً، إذا صبه عليه

. بطن من عبد القيس: وشن. ذا أخلق وجف حنو السقاء والِقربة والدلو فهو شن، واجلمع ِشنانوكل وعاء من أدم إ

بطن من إياد، وكانت فيهم عرامة فأغارت عليهم شن : طبق: قال ابن الكليب". وافق شن طَبقاً : " واملثل السائر
  .ثلًاوافق شن طَبقاً، فأجروه م: فاستباحتهم، فقالت العرب

  .وللشني وامليم مواضع يف التكرير تراها إن شاء اهللا

  نشش 

وكذلك كل ما مسعت له كَِتيتاً . نش اللحم يِنش نشاً ونِشيشاً، إذا مسعت صوته على مقْلى أو يف قدر: ومن معكوسه
سألت بعض : ن يونس، قالقال األصمعي، أحسبه يرويه ع: قال أبو بكر. سبخة نشاشة: ويقال. كالنبيذ وما أشبهه

وزن كان : والنش. اليت ال يِجف ثراها وال ينبت مرعاها: العرب عن السبخة النشاشة فوصفها مث ظن أين مل أفهم فقال
ربع األوقية، واألوقية : النش: وقال قوم. وفُسر النش وزن نواة من ذهب. أوِقية ونش: يف اجلاهلية يتعاملون به، يقولون

  : قال الراجز. نشنشة، وهي حنو اخلَشخشة: وقد أحلق النش بالرباعي فقالوا. ن أربعني درمهاًوز

  للدرع فوقَ منِْكبيه نَشْنَشَه  تعدو به عنَشْنَشَه عنَشْنَش

  : أحد شعراء لصوص العرب، وهو الذي يقول: وأبو النشناش. خشخشه: ويروى

  هوتْ بأبي النشْناش فيها ركائبه  وىاألرجاء طامسِة الص ونائيِة

  .النشاش: هكذا يرويه األصمعي، وغريه يقول

  و -و- ش

  .أمهلت الشني والواو

  ه -ه- ش

  هشش 
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: ومنه قوهلم. رجل هش، إذا كان بهلُوالً ضحاكاً: ويقال. هش يِهش هشاً وهشاشةً، إذا استبشر: استعمل من معكوسه

  .شةما به من اهلَشاشة والبشا

وأهش ا على : " وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم. وهش على غنمه يهش هشاً، إذا نفض هلا ورق الشجر لتأكله
  ".غنمي 

  .خبزة هشة، إذا كانت ِرخوة املَكِسر، وكذلك مشاشة هشة: ويقال

  ي - ي- ش

  .ِشي، بكسر الشني، موضع معروف

  حرف الصاد

  وما بعده 

  ض - ض-ص

   حاهلا مع الطاء والظاء أمهلت وكذلك

  ع - ع-ص

  .وتصعصع القوم، إذا اضطربوا. الصعصعة، وهو اضطراب القوم يف احلرب وغريها: استعمل يف املكرر منها

  عصص 

  .وللعني والصاد مواضع تراها يف أبواا إن شاء اهللا. عص يعص عصاً، إذا صلُب واشتد: واستعمل من معكوسه

  غ - غ-ص

  غصص 

ِرق باملاء وغريه: عمل من معكوسهاستا، إذا شغَص صغي ق باملاء، فإذا كان : قال أبو بكر. غصربالريق والش صصالغ
  .جِئز يجأز جأزاً: من مرض وضعف فهو جرض، وإذا كان من كرب أو بكاء فهو جأز؛ يقال

  .ض يف احللق فأشرقما اعتر: والغصة. وغَص املوضع بالقوم، إذا امتأل م

  .لقب رجل من فرسان العرب: وذو الغصة

  ف - ف-ص
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وكل شيء . وصف الطائر، إذا بسط جناحيه يف طريانه. صف القوم صفاً، إذا امتدوا رزدقاً واحداً يف صالة أو حرب
والصفيف . معروفة: وصفَّة البيت. ما غُشي به بني القَربوس والشرخني: وصفّة السرج والرحل. مددته سطراً فهو صف

  .وللصاد والفاء يف التكرير واالعتالل مواضع تراها إن شاء اهللا. ما جفف يف الشمس: من اللحم

  فصص 

وأتيتك باألمر من فَصه، . فَص أيضاً: واالسم. مفاصلها: وفُصوص اخليل وغريها. معروف: فَص اخلامت: ومن معكوسه
  .ب أن ذلك من فَص اخلامت أيضاًأي من حقيقته ووجهه، وأحس

  ق - ق-ص

  قصص 

. وقص احلديثَ يقُصه قَصصاً، وكذلك اقتفاء األثر قَصص أيضاً. قَص الشيء باِملقَصني يقصه قَصاً: استعمل من معكوسه

ومثل . القَصص أيضاًعظم الصدر من الناس وغريهم، وهو : والقَص". فارتدا على آثارمها قَصصاً : "قال اهللا عز وجل
  ".هو ألْصق بك من شعرات قَصك : "من أمثاهلم

وبيت . اِجلص: والقصة. معروفة: قُصة والقصة من الِقصص: ورمبا قالوا لناصية الفرس. اخلُصلَة من الشعر: والقُصة
  ".بيضاء مثل القصة : "ويف احلديث. مقصص، أي جمصص

  ك - ك-ص

    

ك الشيَء يكُّاً، إذا ضربه بيده أو حبجرصكُّه صها: " ويف الترتيل. صهجو كَّتوصك . ، أي ضربت وجهها بيدها"فَص
  : قال الشاعر. البازي والصقْر صيده أيضاً صكاً، إذا ضربه فحطّه

 باٍز يصك حبارياِت وعن  إذا اجتمعوا علي فخلِّ عنّي

عمي : وكان ابن الكليب يقول. صكَّةَ أعمى، إذا جئته يف وقت الظهرية: ، وقد قيل "جئته صكةَ عمي: "ومثل من أمثاهلم
هذا رجل من العماليق أغار على قوم يف وقت الظهرية فاجتاحهم فجرى به املثل لكل من جاء يف وقت اهلاجرة ألنه 

  .بين الصكَِك، إذا احتك عرقُوباه: وفرس أصك. منكَر

  كصص 

كَص من الفزع : وربما قالوا. كَص يِكص كَصاً وكَِصيصاً، وهو الصوت الدقيق الضعيف: ل من معكوسهواستعم
  .كَِصيصاً، إذا استخذَأ وضعف صوته
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  :  هو لبيد-قال الشاعر. صل املسمار يِصل صِليالً، إذا ضرب وأكره أن يدخل يف الشيء فسمعت صوته

  كل ِحرباٍء إذا أكِْره صل  نْعِتهاالجنِْثي من ص أحكَم

: ومن قال. اِجلنثي، جعله احلداد أو الزراد، أي أحكم صنعةَ هذه الدرع: اجلُنثي بالنصب والرفع، ولكل معىن، فمن قال

. ه فقد منعتهوكل شيء أحكمت. هذه الدرع إلحكام صنعتها متنع السيف أن ميضي فيها: اِجلنثي، جعله السيف، فيقول

فأحِكم بين فالن عن : من ذلك حكَمةُ الدابِة، وكان يخرب أنه وجد يف بعض كتب اخللفاء األول: وكان األصمعي يقول
  .كذا، أي امنعهم

 - قال الشاعر. ويقال صلت أجواف اإلبل من العطش إذا يِبست مث شربت فسمعت للماء يف أجوافها صليالً، أي صوتاً

  : اعي كاملهو الر

 في أجوافهن صليال للماء  فَسقَوا صوادي يسمعون عِشية

  : وقال آخر طويل

  إذا قُرعتْ ِصفْراً من الماء صلَِّت  بصدٍر مثل جرة حنْتَم رجعتُ

  .مسعت صليلَ احلديد، إذا مسعت وقْع بعضه ببعض: ويقال

وأنشد يف صلصلة . احلمار الوحشي احلاد الصوت: والصلصال. وكل شيء جف من طني أو فَخار فقد صل صليالً
  : احلديد

 إلي من أن تَنِْكحيني أحب  لَصلْصلَةُ اللجام برأس طرف

خم : وصل اللحم يِصل صلُوالً، إذا تغريت رائحته، وال يستعمل ذلك إال يف اللحم الين، فأما القَدير والشواء فيقال
. صل اللحم وأصلَّ صلوالً وإصالالً، لغتان: ومل يجز األصمعي أخم، وأجازه أبو زيد، ويقال. تانوأخم، لغتان فصيح

  :  هو احلطيئة-قال الشاعر

 يفِْسد اللحم لديه الصلول ال  هو الفتى كل الفتى فاعلَمي

  :  هو زهري- وقال اآلخر

  أصلتْ فهي تحت الكَشْح داء  مضغةً فيها أنيض يلجلج

أرض ممطورة بني أرِضني مل يمطَرنَ، واجلمع : والصلة. ، واهللا جل وعز أعلم بكتابه"أئذا صلَلْنا يف األرض : " قد قرىءو
  :  هو الراعي-قال الشاعر. ِصالل

كفيكنَمات سيسوم تطرد الصالال  اإلله نل لبندكج  

صل الشراب وغريه : ويقال. اِجللد الذي قد يِبس قبل دباغه: والصلة. أرض صلَة، أي يابسة: ويقال. جبل معروف: لبن
خف جيد الصلة، إذا كان جيد النعل : ويقال. إناء يصفّى فيه اخلمر وغريها، لغة ميانية: واِملصلَة. يصله صالً، إذا صفّاه

  .وإنه لِصل أصالل. رجل ِصلُّ، إذا كان داهياً: ويقال. صلبها

w  لصص 
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قال . لَصت، واجلمع لُصوت، لغة طائية: ويف بعض اللغات. ِلص ولَص بني اللصوصية، واجلمع لُصوص: كوسهومن مع
  : الشاعر

يالً أبناؤها فتركنماً عررِد  جني ِكنانةَ كاللصوِت الموب  

  م -م-ص

. اسم من أمساء األسد: والصمة. سم الصماموصممت رأس القارورة أصمها صماً ال غري، واال. صم يصم صمماً وصماً

  : قال الشاعر. اسم من أمساء الداهية: وصمي صمام

  صمي بما لقيت يهود صمام  يهود وأسلَمتْ جيرانَها فَرت

    

ي صم: ولكل واحدة من هذه تفسري، فأما قوهلم". صمت حصاة بدم : " ومثل من أمثاهلم". صمي ابنةَ اجلبل : " ويقال
صمي : وإمنا يقال هذا أن يسمع الرجل الشيَء الفظيع الذي خيافه فيقول. ابنة اجلبل، يريد الصدى الذي يسمع يف اجلبل

  .صمت حصاة بدم، يريدون كَثُر الدم، فلو وقعت حصاةَ فيه مل تسمع هلا صوتاً: وقوهلم. ابنةَ اجلبل، أي ال أمسع

  مصص 

  : قال الشاعر. ماصان: فالن مصان، وهو الذي تسميه العامة: قوهلمو. مص يمص مصا: ومن معكوسه

 خُِتنت إال ومصان قاعد فما  فإن تكِن الموسى جرتْ فوق بظِْرها

  ن - ن-ص

: بول الوبر يخثُر فيستعمل يف األدوية، ويقال له: والصن. زِبيل كبري معروف، عريب صحيح، وقد ابتذلته العامة: الصن

العجوز، : املتكرب يف بعض املواضع ؛ واملُِصنة: وله موضعان، فاملُِصن. وأصنِت املرأةُ فهي مِصنة، ورجل مِصن. لوبرِصن ا
  .وأيام العجوز ليس من كالم العرب يف اجلاهلية، وإمنا ولد يف اإلسالم. ويوم من أيام العجوز يقال له ِصن. وفيها بقية

  نصص 

ونصصت . ونصصت العروس نصاً، إذا أظهرا.  نصصت احلديثَ أنصه نصا، إذا أظهرتهالنص؛: واستعمل من معكوسه
ونصصت العروس نصا، إذا . نصصت احلديث، إذا عزوته إىل حمدثك به: وقالوا. البعري يف السري أنصه نصاً، إذا رفعته

  . نصصتهوكل شيء أظهرته فقد. أقعدا على اِملنصة

  .النصة والقُصة واحد: وقال قوم. الشعر الذي يقع على وجهها من مقدم رأسها: ونصة املرأِة

  و -و-ص
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  .أمهلت يف الثنائي، وستراها يف موضعها إن شاء اللّه

  ه - ه-ص

وكان األصمعي يعيب ذا . صِه وصه وِصٍه: صِه يا هذا، يف معىن اسكت، فليس من هذا الباب، وقد قالوا: أما قوهلم
  : الرمة يف بيته الذي يقول فيه

  صٍه لم يكن إلّا دوي المساِمع  قال حاِدينا لتَرنيم نَبأٍة إذا

  هصص 

  .وبه سمي الرجلُ هصيصاً. هص الشيَء يهصه هصاً، إذا وطئه فشدخه، فهو هِصيص ومهصوص: ومن معكوسه

  ي - ي-ص

  .الياء يف الثنائي وهلا مواضع تراها إن شاء اهللاأمهلت الصاد و

  حرف الضاد

  وما بعده 

  ط -ط-ض

  .أمهلت الضاد مع الطاء والظاء

  ع - ع-ض

  .أحلقت بالرباعي يف الضعضعة، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

  عضض 

علَف األمصار، حنو : والعض. ا ِعضاضاًوالِعضاض مصدر املُعاضة؛ تعاض. عض يعض عضاً وعضيضاً: ومن معكوسه
  :  هو األعشى-قال الشاعر. اخلَبط والنوى وما أشبهه

ضها العلَبراة الِهجان صمن س  يى وطُوُل الِحيال وِرعالِحم 

كَر الداهية: والعضجل املنقال الشاعر. الر :  

  زيد ودغْفَُلالِعضاِن يثَورها  أحاديث عن أنباء عاٍد وجرهم

w  .زيد بن الكَيس النمري، ودغْفَل بن حنظلة أحد بين شيبان. أحاديث من عاد وجرهم جمة: ويروى
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         103   

  غ - غ-ض

  .الضغّ أِميت وأحلق بالرباعي يف الضغضغة، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا

  غضض 

  .أطرق وضم أجفانهغَض بصره يغضه غَضا، إذا : واستعمل من معكوسه

وليس عليك من . وكل شيء ناضٍر غَض، مثل الشباب وغريه. وشجر غض بين الغضوضة والغضاضة، إذا كان ناضراً
والطَّلع يسمى الغِضيض يف بعض اللغات، وربما مسي الِغيض أيضاً، وهي لغة . هذا األمر غَضاضة، أي ما تغض له طَرفَك

  .ميانية

اض يف بعض اللغاتوالغِنني وما وااله من الوجه: ضم الرأس وما يليه من الوجه، وهذا : وقال قوم. الِعراض مقدضبل الغ
  .يذكر عن أيب مالك األنصاري

  ف - ف-ض

فالض :لبتك خلْقي الناقة بيديك إذا حعمقال الشاعر. ج :  

  ين في الضفِّ حاِلبكما جمع الخلفَ  له كَفّي بالرمح طاعناً جمعتُ

  .يف الضب: ويروى

وجئتك يف ضفَّة الناس، أي يف مجاعتهم، مثل اجلُفَّة سواء، إال أم قالوا اجلَفَّة واجلُفَة، . أحد جانبيه: وضفّة النهر والوادي
فَّة بالضمومل يقولوا الض.  

  فضض 

    

فَضضت اِخلتام وما :  أو فَرقْته، وال يكون إالّ الكسر بالتفرقة، حنوفَضضت الشيَء أفُضه فَضاً، إذا كسرته: ومن معكوسه
وكل شيء تفرق من شيء تكسر . معروفة: والِفضة. التفرق، وانفَض القوم وارفَضوا، إذا تفرقوا: واالنفضاض. أشبهه

  :  هو النابغة الذبياين-قال الشاعر. فهو فُضاضة

طيرنَسفُضاضاً بينهم كلُّ يها منهم فَراشُ الحواجِب   قَوعتْبوي  

  .إن رسول اّهللا صلى اهللا عليه وسلم لَعن أباك وأنت يف صلْبه فأنت فَضفض من لعنة اهللا: ويف احلديث أنه قيل لفالن

  ق - ق-ض

  قضض 
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 وقَض عليه مضجعه وأقَض، .قض الطعام يقَض قَضاً وقَِضيضاً وأقَض، إذا كان فيه حصى ِصغار: استعمل من معكوسه
نشغار. إذا خض، وهو احلصى الصضاً، إذا أكلت طعاماً فيه قَضقَض أنا أقَض تة. وقَِضضى: والِقضصأرض ذات ح .

  : قال الراجز

 استَقَلَّتْ مثَل شدِق الِعلْج ثم  قد وقعتْ في ِقضة من شرج

يعين دلواً وقعت . موضع معروف: بئر معروفة؛ وشرج: شرج: قال أبو بكر.  الوحشياحلمار: والِعلْج هاهنا. يصف دلواً
موضع كانت فيه وقعة بني بكر وتغلب : وقضة. يف ماء قليل جيري على حصى فلم متتلىء واستقلت كأا ِشدق محار

  .صخر يركب بعضه بعضاً مثل الرضام: والقَضاض. سمي يوم ِقضة

  ك - ك-ض

ضكَّه يكُّا، إذا غمزه غمزاً شديداًضا. كُّه ض ة، إذا قهرهكَّه باحلُجه وضاق عليه. وضبإذا كَر ،كّه األمروأصل . وض
يقالض كالض.  

  ل -ل-ض

 وضلَّ يف األرض ضالالً، إذا مل يهتِد. وضلَّ يف األمر ضالالً، إذا مل يهتِد له. ضل يِضل ضالالً، والضالل ضد اهلدى

  .للسبيل

: ؛ والعصا" يا ضلُ ما جتري به العصا : "ومثل من أمثاهلم. فالن ضل بن ضلِّ، إذا كان منهمكاً يف الضالل: ويقال

  .فعل ذاك ضلَّة، أي يف ضالل: ويقال. فرس

  : قال الراجز. ذهب دمه ضلَّةً، إذا مل يثأر به: وكذلك. وذهب فالن ضلَّة، إذا مل يدر أين ذهب

 أي شيٍء قَتَلَك   ِشعري ضلةًليتَ

قتل ابنا احلارث بن أيب شِمر مجيعاً يوم عني أباغ، وقُتل املنذر يومئذ، فحمال على بعري وعويل باملنذر : قال ابن الكليب
  .؛ أي ليس بدوما"وما الِعالوة بأضل : " مل نر كاليوم ِعكْمي بعري، فقال احلارث: فقال الناس

. ، أي خِفينا وِغبنا، واهللا أعلم"أئذا ضلَلْنا يف األرض : " وكذلك فُسر قوله جلّ وعز. إذا خفي وغابوضل الشيء 

  .أي من الناسني، واهللا أعلم": وأنا من الضالِّني : " وكذلك فُسر. أنِسيته: وضلَلْت الشيَء

  م -م-ض

: واملَضم. من هذا، واللّه أعلم" وأضمم إليك جناحك : "وله جلّ ثناؤهوفُسر ق. ضم الشيَء يضمه ضماً، إذا مجعه إليه

  : قال الراجز. املوضع الذي يضم الشيء

  ونَسب في الحي من خاٍل وعم  لوال شُعبة من الكَرم واللّه

w   السير إلى شَر مضم لَضمني
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  .اهلية، واللّه أعلموهذه األبيات تروى لعمر، رمحه اللّه، يف اجل

  .وضم عليه ثيابه، إذا تلَبب. وضم كفه ضما، إذا مجعها

  مضض 

وكان أبو عمرو بن : قال. مضه الشيُء ميضه مضا وأَمضه إمضاضاً، إذا بلغ من قلبه، فهو ماض وِممض: ومن معكوسه
  .وكذلك مض اخللُّ فاه، إذا أحرقه. ن أمضين هو املستعملكالم قدمي قد ترك، وكأنه أراد أ: مضين: العالء يقول

: قال أبو زيد: قال أبو بكر. فِمض كلمة تقال عند اإلقرار. ِمض، أي قد أقْررت: وتقول العرب إذا أقر الرجلُ حبق عليه

  ".إن يف ِمض ملَقْنعاً: "ها فيقولِمض فكأنه قد ضمن قضاء: إذا سأل الرجلُ الرجلَ احلاجةَ فقال املسؤول

  ن - ن-ض

" وما هو على الغيِب بضِنني : " وِبظَِنني، وقد قُرىء. البخيل: والضنني. ضن بالشيء يِضن ضنا، إذا بِخلَ به وشح عليه

  .املتهم: ما أخربتك به، والظَِّنني: وبظنني، فالضِنني

  . بطنان، منهم ِضنة بن عبد اهللا بن نمري، وضنة بن عبيد بن كَبري بن عذرة:وبنو ِضنة. وقد مست العرب ِضنة

  نضض 

    

وأكثر ما . هذا أمر ناض، أي ممكن: وقوهلم. نض الشيُء يِنض نضا وهو ناض، وهو أن يمِكنك بعضه: ومن معكوسه
  .آِخر ولد املرأة والرجل: والنضاضة. ىل الكثريما نض يل منه إال اليسري، وال يومأ بذلك إ: يستعمل أن يقال

  و -و-ض

  .أمهلت يف الثنائي

  ه - ه-ض

  هضض 

والفحل من اإلبل يهض البعري أو الرجلَ، إذا صرعهما مث اعتمد . هضه يهضه هضاً، إذا كسره: استعمل من معكوسه
  .عرب هضاضاً وِمهضاًوقد سمت ال. والشيء هِضيض ومهضوض. عليهما بكَلْكَله

  ي - ي-ض

  .أمهلت يف الثنائي
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  حرف الطاء وما بعده من الحروف

  .أمهلت الطاء والظاء

  ع - ع- ط

  عطط 

وأحلقوه بالرباعي . العطّ، عطَّ الشيَء يعطُّه عطا، إذا شقَّه من ثوب أو غريه فهو عِطيط ومعطوط: استعمل من معكوسه
  .ابع األصوات يف احلرب وغريهاالعطْعطَة، وهي تت: فقالوا

  غ - غ- ط

  غطط 

  .غَطَّه يغطُّه يف املاء غَطا، إذا غَوصه فيه: استعمل من معكوسه

  :  هو امرؤ القيس-قال الشاعر. وغَطَّ النائم يِغطُّ غَطيطاً وغَطا، وهو أعلى من النخري، وكذلك املخنوق واملذبوح

 والمرء ليس بقَتّال ِليقْتُلني  ناقُهيِغطُّ غَِطيطَ البكِْر شُد ِخ

من : والغطَاط. ليس بقَتال، أي يضعف عن قتلي: وقوله. يِغطُّ غيظاً، وإمنا خص البكر ألنه أشد غطيطاً: قال أبو بكر
  .قوهلم أتيتك بالغطَاط، وهو اختالط ظالم آخر الليل بضياء أول النهار

  :  هو أبو كبري-ورووا بيت اهلذَيل. ويقال إنه ضرب من القَطا. طَاطةضرب من الطري، الواحدة غَ: والغطَاط

 ُأولَى الوعاوع كالغُطَاط المقبل  يتعطفُون على المضاِف ولو رأوا

الغطَاط، : ومن روى. الغطَاط، بفتح الغني، أراد أن عدي القوم يسرعون إىل احلرب ويهوون هِوي الغطَاط: فمن روى
  .ني، أراد أم كسواد السدفبضم الغ

  .صوت غليان الِقدر وما أشبهه: والغطْغطَة

  ف -ف- ط

  :  هو أوس بن حجر-قال الشاعر . اللحم الرخص من مراق البطن: الطفْطَفَة

عاِودم ة وطَفاطفُ  قَتْل الهادياِت ِشواُؤهخْصى ررمن الوحش قُص  

يف، من قوهلم: وقال األصمعي.  على ريف العراقما أشرف من أرضي العرب: والطَّفي طَفّا ألنه دنا من الرإمنا مس :

 هو عدي - قال الشاعر. وكل شيء أدنيته من شيء فقد أطْفَفْته منه. أخذت من متاعي ما خف وطَف، أي ما قَرب مين
  : بن زيد
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 بأنفه حِجئاً ضنينا وكان  أطَفَّ ألنفه الموسى قصير

  .حِجئْت بالشيء، إذا ضِننت به: ويقال. ليجدعه وكان به ضنينا: ويروى

ما يِطف له شيء إلّا : يقال: قال أبو زيد: قال أبو حامت: قال أبو بكر. خذ ما دف واستطَف، أي ما دنا وأمكَن: ويقال
  : قال علقمة. أخذه، أي ما يرتفع

حذُوموما استَطَف من التنوم م  

. ما قَصر عن ملء اإلناء من شراب وغريه: والطُّفافة. هذا ِطفَاف اإلناء واملَكُّوك وغريمها، إذا قارب أن ميتلىء: ويقال

  .، واّهللا أعلم"ويل ِللمطفِّفني : " وكذلك فُسر قوله جلّ وعز. ومنه التطفيف يف الكيل، وهو النقصان

  . دفَعتهوطَفَفْت الشيَء بِرجلي أطفُّه طفاً، إذا

  ق -ق- ط

ومسعت طقطقةَ احلجارة، أي وقْع بعِضها على بعض إذا . طَقْطَقَة: حكاية صوت، وقد أحلقوه بالرباعي وقالوا: طَق
  .تدهدت من جبل، مثل الدقدقة سواء

  قطط 

  .ات، وال أحسبها عربية صحيحةالسنور يف بعض اللغ: والِقطّ. قَط الشيَء يقُطُّه قَطا، إذا قطعه معتِرضاً: ومن معكوسه

، واحتج بقول "عجلْ لنا ِقطَّنا قبلَ يوم اِحلساب : الكتاب أو النصيب، هكذا فسر أبو عبيدة يف قوله جلّ وعز: والِقطّ
  : األعشى

  بِإمته يعطي القطوط ويأِفقُ  الملك النعمان يوم لَِقيتُه وال

    

مل أفعله قَطُّ، وال يكون إال ملا . اسم يدل على ما مضى من الدهر؛ يقولون: وقَطُّ. يفِْضل: ِفقويأ. يكتب يف اجلوائز: قال
قَط من كذا : وأما قوهلم. ما فعلت ذاك قَطُّ وال قُطُّ، لغتان فصيحتان: ويقال. أفعلُه قَطّ وال فعلته: مضى، ال يقولون

جعد قَطَط، : وقالوا. الِقطِْقط، وهو ضرب من املطر:  فقيلوأحلق بالرباعي. وكذا يف معىن حسب، فليس هذا موضعه
  .قَطَاِط، يف معىن حسب أيضاً: وهو أشد اجلعودة، واملُقْلَِعطّ أشد وقد قالوا

  : وأنشد لعمرو بن معِديكَِرب الزبيدي

 قَطاِط سراتَهم كانوا قتلتُ  أطلْتُ ِفراطهم حتى إذا ما

  ك - ك- ط

  .أمهلت الطاء والكاف
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  ل -ل- ط

فإن مل يِصبها : "بل هو أكثر من الندى وأقل من املطر؛ هكذا فسره أبو عبيدة يف قوله جلّ وعز: وقال قوم. الندى: الطَّلّ
  : وأنشد. طَلّ: ويقال لكل شيء نٍد. ندية: وروضة طَلَّة. طُلَت ليلتنا فهي طَلَّة ومطْلولة: ويقال". واِبل فَطَل 

  ة في ثياِبهاكأن الخُزامى طَلَّ

  .ما بالناقة طل، أي ما ا ِطرق: ويقال. أي ندية

أِطلَّ دمه فهو مطَل، ومل يعرفها : وقد قالوا. طُلُّ دمه يطَلُّ طَالً وطُلُوالً، إذا مل يثأر به، فالدم مطْلول وطَِليل: ويقال
  .امرأته: وطَلَةُ الرجل. اءالطلَِطلَة والطالِطلَة، وهو د: وأحلقوها بالتكرير فقالوا. األصمعي

  لطط 

وكل شيء سترت دونه . والرجل مِلط والَط. لطّ فالن على حق فالن وألَطّ، إذا جحده: يقال. اللَط: ومن معكوسه
  : قال الشاعر. فقد لَطَطْته

 نَِلط وراء النار بالستَِر وال  وتُلِْحفُ النار جزالً وهي بارزة

  .قُدام: وراء هاهنا: أبو بكرقال . أي ال نسترها

  : وأنشد. ِقالدة من حنظل، واجلمع ِلطاط: واللَّط. ولَطَّت الناقة بذنبها، إذا جعلته بني فخذيها يف عدوها

  سرائح أحواٍف من األدم الصرِف  يحلَين اللَطاطَ وفوقها جواٍر

لصبيان من أدم ويشق من أسافله ليمِكن املشي فيه، وهو األحوف مجع حوٍف، وهو شبيه باملئزر يتخذ ل: قال أبو بكر
  .الذي يسمى الرهط، تلْبسه احليض

  .ناقة ِلطِْلط، وهي املُِسنة اليت قد تساقطت أسناا: وأحلق بالرباعي فقيل

  .خبيث وخمِْبث، أي له أصحاب خبثاء: الط مِلطّ فهو مثل قوهلم: فأما قوهلم

  م - م- ط

 وماً، إذا ارتفعطَماً وطُمطَم طُماملاُء ي .وكلّ شيء أفرط يف ارتفاع فقد طم.  

  .وطَم شعره طَما، إذا أخذ منه. وطَم الفَرس طَميماً، إذا عدا عدواً سهالً

ِذكره: والطِّم ما جاء على وجه املاء، وقد مر.  

وكل شيء جتاوز . ن طُمة من الكَأل، وأكثر ما يوصف بذلك اليِبيسبأرض بين فال: ويقال. القطعة من اليِبيس: والطُّمة
  .الطَّامة الكربى: القَدر فقد طَم، وهو طام كما ترى، ومنه قيل

  مطط 
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وكذلك مطّ أصابعه، . مط الرجل حاجبيه وخده، إذا تكبر: مطَّ الشيَء يمطُّه مطّاً، إذا مده، ومنه قوهلم: ومن معكوسه
وأحسب أن التمطّي من هذا، وكأن أصله التمطُّط، فقالوا التمطّي كما قالوا تقَضي البازي وما . دها وخاطب اإذا م

قال أبو عبيدة يف قوله . ومنه اِملشية املُطَيطَى، ممدود غري مهموز؛ هكذا يقول األصمعي، وهي ِمشية يف استرخاء. أشبهه
جلّ وعز" :متإىل أهلِه ي إنه من هذا، واهللا أعلم" طَّىمث ذهب.  

  ن - ن- ط

فأما الطُّن من . حكاية صوته، وكذلك حكاية ما أشبه ذلك مثل الطَّست وغريها: والطنني. طَن البعوض طَناً وطَنيناً
  .القصب فال أحسبه عربياً صحيحاً، وهي احلزمة

رجل عظيم الطُّن، إذا كان تاماً جسيماً : ويقال. الطول: والطُّن. قام ِبطُن نفِسه، أي كفى نفسه: وكذلك قول العامة
  : قال الشاعر. طويالً، عريب صحيح

الطُّن ين عظيمُل الذِّراعبع  

  نطط 

وهلذا مواضع يف التكرير . وأرض نِطيطَة، أي بعيدة. النطّ؛ نطَطْت الشيء أنطُه نطّاً، إذا مددته، وهو املَطّ: ومن معكوسه
  .تراها إن شاء اهللا

  و -و- ط

ا القبيلة قال. موضع: الطَّووله يف التكرير واملعتلّ مواقع تراها إن شاء اّهللا. هذه طي كما ترى: ومن مل يهمز طي.  

  ه -ه- ط

  .فَرس طَهطاه، وهو املُطَهم التام اخلَلْق: هلا وجهان مماتان أحلقا بالرباعي، فقالوا

  هطط 

    

  .وسترامها إن شاء اهللا. لسرعة يف املشي وما أخذ فيه من عملا: واهلَطْهطَة

  ي - ي- ط

وكان ابن الكليب . اشتقاق طَيىء من طاء ومهزة وياء، وكأنَّ إحدى اليائَني حمولة عنده عن الواو: قال اخلليل رمحه اهللا
. ن أصل بنائه من طاء وألف ومهزةإ: وقال قوم. سمي طيئاً ألنه أول من طوى املَناهلَ، وهذا شيء ال يعرف: يقول
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لَويت احلبلَ لَيا، فقلبوا الواو ياًء وأدغموا الياء يف الياء، : وكان األصل طَوياً، مثل قوهلم. طَويت الثوب أطويه طَيا: ويقال
طويت األرض يف معىن : قولفأما أبو زيد فإنه كان ي. ومن مل يهمز طيا عىن القبيلة. طَيا ولَيا: وصارت ياء ثقيلة، فقالوا

  .قَروا سواء كأنك خترج من موضع إىل موضع مثل طَي الثوب

  حرف الظاء

  وما بعده 

  ع - ع- ظ

  .أمهلت الظاء والعني والغني يف الثنائي

  ف -ف- ظ

  فظظ 

. فاوز عند احلاجةماء الكَِرش يعتصِر ويشرب يف امل: والفَظّ. رجل فَظّ بين الفَظاظة والِفظاظ: استعمل من معكوسه

  .افتظَظْت الكَِرش وفَظَظْتها، إذا فعلت ا ذلك: يقال

  : قال الشاعر يف افتظاظ الكَِرش. والفَظيظ، زعم قوم أنه ماء الفحل أو ماء املرأة، وليس بثَبت

 أو فَيض األبلَّة موِرد بدجلَةَ  وكان لهم إذ يعِصرون فُظوظَها

  .أعلى البصرة: اخلُريبة: قال أبو بكر. بةأو فيض اخلُري: ويروى

  ق -ق- ظ

  أمهلت وهلا مواضع يف املعتلّ تراها إن شاء اللّه 

  ك - ك- ظ

  كظظ 

كَظّه الشبع، إذا امتأل حىت ما يطيق : ويقال. كَظَّين األمر كظاً وكَظاظةً وِكظاظاً، إذا بهظين: استعمل من معكوسه
  : قال الراجز. ، إذا جتاوزوا القَدر يف العداوةوتكاظّ القوم ِكظاظاً. النفَس

 سِئمتْ ربيعةُ الِكظاظا إذ  أناس نَلْزم الِحفاظا إنّا

    ألواءها واألزَل والِمظاظا
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  .معروف، وهو يف أول النهار، فإذا نسخته الشمس مث رجع فهو يفء حينئٍذ: الظِّلّ

  :  الفرزدق- قال الشاعر. فالن يف ِظلّ فالن، أي يف عزه: يقال. املَنعة والعز: والظِّلّ

 ولكن ال يدي لك بالظلْم ظَلَمتَ  فلو كُنْتَ مولَى الظِّّل أو في ِظالله

أو يف ظالل ذي عز أي لو كنت ذا عز.  

  .ما استظللت به من شيء، شجرة أو غريها: والظُّلَّة

  .ظلَ يفعل: ، فأما الليل فال يقالوظَلَّ فالن يفعل كذا، إذا عمله اراً

  .واِملظلَة مفْعلَة، وهو ما استِظل به أيضاً

  لظظ 

؛ أي الزموا هذه "ألظوا بيا ذا اجلالل واإلكرام : " ويف احلديث. لَظَّ به لظُّا، وألظ به إلظاظاً، إذا لزمه: ومن معكوسه
  : قال الراجز. عضاً فلم يفترقوا يف حرب أو غريهاوتالظَّ القوم ِلظاظاً ومالظة، إذا لِزم بعضهم ب. الدعوة

  والِجد يحدو قدراً ِملْظاظا

  .لفالن جد يف هذا األمر، أي حظ: واجلَد حيدو قدراً، من قوهلم: ويروى. واِجلد هاهنا ضد اهلَزل

  م - م- ظ

  مظظ 

  :  هو أبو ذُؤيب-قال الشاعر. لاملَظّ، وهو رمان ينبت يف جبال السراة ال يحِم: استعمل من معكوسه

  وآَل قُراٍس صوب أرِميٍة كُحِل  أحيا لها مظَّ مأِبٍد يماِنية

. جبال بالسراة باردة: وآلَ قُراس. موضع: ومأِبد. أجنى هلا: وقد رووا. مجع رِمي، وهو ضرب من السحاب: وأرِمية

أسِقية، : وروى األصمعي. سحاب عظيم القطر مستطيل يف السماء: دها رِميوأرِمية، واح. أحيا هلا: ورواية األصمعي
  .مجع سِقي، والسِقي مثل الرِمي

  ن - ن- ظ

اً: الظَّنظَن ظُني ة: والظنة. معروف، ظَنمههم. التر يف الترتيل، يف قراءة من قرأ. وفالن ظَِنني، أي متوما : " وكذلك فُس
يواهللا أعلم"ِب ِبظَنٍني هو على الغ ،.  

  و -و- ظ

  .أمهلت الظاء مع الواو واهلاء والياء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         112   

  حرف العين

  وما بعده 

  غ -غ-ع

  .أمهلت

  ف - ف-ع

  .ورجل عف بني العفاِف، وعفيف بين العفافِة. عف الرجلُ يِعف عفاً وعفَافاً وِعفةً وعفافةً

عف اللنب يِعف عفا، إذا اجتمع يف الضرع، واالسم : يقال. نب بعد احللبما جيتمع ٍيف الضرع من الل: والعفة والعفافة
    : قال األعشى. شرب العفافة: والتعفف أيضاً. تفعل من العفاف: والتعفُّف. العفافة

 جوه إلّا عفافة أو فواق  ما تَجافى عنه النَّهاز وال تَع

  فعع 

  : قال الراجز. فَعفَع الراعي بالغنم، إذا مجعها وزجرها:  معكوسهوقد أحلق بعض هذا بالرباعي، فقيل يف

  والشَاة ال تَمشي على الهملع  ِمثْلي ال يحِسن قوالً فَعفَع

حلو الكالم، : ورجل فَعفَعاين". امشوا وآصِبروا على آِلهِتكم " أن : " تنمي، من قوله تعاىل: متشي. الذِّئب: اهلَملَع
  .وأحلق معكوسه بالتكرير، وستراه إن شاء اّهللا. انرطب اللس

  ق -ق-ع

وكل شيء شققته يف األرض فهو عِقيق و . ومنه العِقيق، الوادي املعروف باملدينة. عق األرض يعقُّها عقاً، إذا شقها
. احلُفرة يف األرض: والعقَّة. ض مستطيلحفر يف األر: والعق. وعق الرجلُ والديه عقُّاً وعقُوقاً، وهو خالف الِبر. معقوق

وقالت ابنة معقِّر بن محار . البرقة تستطيل يف عرض السحاب، وهي العقة أيضاً، وبذلك شبهت السيوف: والعقيقة
  .تريد أن الربق ينشق عقائق. أراها حماَء عقّاقة كأا حوالء ناقة: البارقي ألبيها وقد سأهلا عن السحاب

  :  هو عويف القوايف-قال الراجز. اء عق وعقاق، إذا اشتدت مرارتهوم

قَّهذْب الماء ما أعع كرحب  قَهسن لم يم والمحروم كبر  

ويف حديث . عق الرجلُ عن املولود، إذا ذبح عنه عند حلق العقيقة: ولذلك قيل. شعر املولود الذي يولد معه: والعقيقة
عقَق، : ذُق عقُق، وقالوا: غازي أن رجالً من بين أمية مر حبمزةَ رضي اللّه عنه وهو مقتول فطعن بالرمح يف ِشدقه وقالامل

أي عاق.  
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  قعع 

. طائر، زعموا: والقَعقاع. مسعت قَعقَعةَ السالح: وأحلق بالرباعي فقيل. ماء قُع وقعاع، مثل العق سواء: ومن معكوسه

  .العقْعق فطائر معروففأما 

موضع مبكة زعم ابن الكليب وغريه من أصحاب األخبار أنه سمي بذلك ألن جرهم وقطوراء ملّا حتاربوا مبكَّة : وقُعيقِّعان
  .قَعقَعِت السالح يف ذلك املوضع، فسمي قُعيِقعان

  . إن شاء اللّهوقد مست العرب قَعقاعاً، وأحسب أن اشتقاقه من هذا، وستراه

  ك -ك-ع

واشتقاق عك، . وهي أيام الِعكاك. وعك يومنا، إذا سكنت رحيه واشتد حره. عكَّه باحلُجة يعكّه ا عكا، إذا قهره ا
تد يوم عكيك، إذا اش: ويقال. عك يومنا: وهو اسم أيب قبيلة، من أحد هذين، إما ِمن عكَّه باحلجة، وإما من قوهلم

  : قال الراجز. حره

  يتْرك حمران الرجال سودا  عِكيك يعِصر الجلُودا يوم

  .كأنه عكَّة: ويوصف السمني فيقال. مسك صغري شبيه بالنحي للسمن خاصةً: والعكّة

  .عك فهو معكوك، واالسم العكَّة: ويقال للرجل إذا وجد عرواء احلمى

ِعكاك معتِذالت سهيٍل، بالدال والذال مجيعاً، ثالثةَ عشر يوماً كأنه يعِذل بعضها بعضاً من شدة احلر من أول ما وأيام ال
منها سبعة . معتدالت، بالدال غري معجمة، أي اعتدلن يف احلر: هكذا قال األصمعي بالذال املعجمة، وقال غريه. يطلع

  .يها طلوع العذْرةقبل طلوع سهيل، وستة بعده، وف

  كعع 

قال . وال يقال كاع، وان كانت العامة قد أولعت به. كَع عن الشيء فهو يكَع كُعوعاً، إذا ارتد عنه هيبةً: ومن معكوسه
  : الشاعر

  وبالكَفِّ من لَمس الِخشاش كُعوع  تَكاره أعداء العشيرة رؤيتي

  .محية معروفة ذا االس: اِخلشاش هاهنا

  ل - ل-ع

أن : والعلُّ. سقى إبله علَلَا ونهلًا، إذا سقاها سقية بعد سقية: يقال. علَّ يعلّ علا وعلَالً، إذا شرب شرباً بعد شرب
عالَّة سمتين سوم ال: " ومن أمثاهلم. تعِرض اإلبل على املاء بعد السقية األوىل، فإن شهبت فهي عالَّة، وإن أبت فهي قاِصبة

"أي مل تبالغ يف العرض علي ،.  

w  :  هو أوس بن حجر-قال الشاعر. بنو الضرائر: الضرة، وبنو العلّات: والعلَّة
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  وإن كان محضاً في العشيرة مخِْوال  لمِقلِّ المال أوالد علٍّة وهم

  .والِعلَّة من املرض، والِعلَّة من االعتالل؛ جاء ِبعلَّة، ومجعها الِعلَل

    : قال الشاعر. وبذلك سمي القراد عال. الضيئل اجلسم، وإن كان كبري السن: والعلّ

  ولو ظلَّ في أوصالها العل يرتقي  ثالثاً ال نُراع من الشَّذا ظَِللْت

  .العلُّ مثل الزير الذي حيب حديث النساء، وال أدري ما صحته: وقال بعض أهل اللغة

  .وللعني والالم مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اللّه. لَّ، تنصب ا األمساء وترفع األخباروعلّ يف معىن لَع

  لعع 

وتلَعلَع من العطش، إذا اضطرب منه، . لَعلَع، وهو اسم موضع: لَع، أميت، وأحلق بالرباعي، فقيل: ومن معكوسه
نضكه يف فيه مثل النره، إذا حلسان لَعة، وستراه يف بابه إن شاء اللّهوكذلك لَعة: وقال أبو مالك. ضخفيفة : جارية لَع

  .احلركة مليحة، ومل جيىء ا غريه

  :  ابن مقبل العجالين-قال الشاعر . فأما اللُّعاع وما أشبهه فستراه يف موضعه مع نظائره إن شاء اّهللا

  خَناطيُلبين لحييها وِرجرج  كاد اللّعاع من الحوذَاِن يسحطُها

  م -م-ع

مبينهم. أخو األب، معروف: الع تيواً، إذا سمهم عمبالشيء أع القوم تمموع .مع الكثري: والعهو - قال الراجز. اجلَم 
  : لبيد

  أفْنَيتَ عما وأعشْتَ عما  عامر بن مالٍك يا عما يا

  .أفنيت مجعاً وجربت آخرين: ين أراد اجلمع الكثري، أرادفالعم األول أراد يا عماه، والعم الثا

ِعظام : وخنل عم. جثته وقامته: وعامة الرجل. خالف اخلاصة: والعامة. كرمي األعمام واألخوال: ورجل معم مخول
  : وأنشد. يم وعمموكل شيء كثر واجتمع فهو عِم. عِميم وعِميمة: وقالوا. ِطوال، الذَّكر أعم واألنثى عماُء

واضٍح وإن ِعراراً إن يكن غير  ممنِْكِب العذا الم نوالج فإني أِحب  

  .وفالن حسن الِعمة، أي التعمم

  معع 

  .مع، كلمة يقرن ا الشيء إىل الشيء، وهلا مواضع تراها إن شاء اّهللا تعاىل: ومن معكوسه

  ن -ن-ع
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ناً وعنع ِعني نهذا بفكري، أي اعترض: يقال. وناً، إذا اعترضع نيل األمر، وقد ع عن.  

  : قال الراجز. فالنة ِمعنة ِمفَنة، إذا كانت تعتن يف األمور وتفْتن: ويقال. العريض: واِملعن من الرجال

إن نَّةً  لنا لَكَنَّهمع ِمفَنَّه 

  يح حوَل القُنَّهكالر  ِنظْرنَّه ِسمعنَّةً

إن تَظُنَّه هال تَر   

نه، إذا حبسته بِعنانه، فإن حبسته ِمبقْوده فليس مبعتننالفرس وأع تننوع.  

خيمة تتخذ من أغصان الشجر، وأكثر ما يتخذ ذلك من الثُّمام ألنه أبرد : والعنة. وفَرس ِمعن، إذا كان يعترض يف جريه
ن: ا من غريه، واجلمعِظلنقال الشاعر. الع :  

 يرفَّع فوق العنَن ورطٍْب  ترى اللحم من ذابل قد ذَوى

  .النواحي يف السماء: واألعنان. السحاب، وستراه يف بابه إن شاء اهللا: والعنان

  :  احلارث بن حلِّزة اليشكري-قال الشاعر. االعتراض يف األمور: والعنن

  تَر عن حجرِة الربيض الظِّباء  طالً وظُلْماً كما تُععنَناً با

  و - و-ع

  وهلا مواضع تراها يف التكرير إن شاء اّهللا . الدبر: العوة

  ه - ه-ع

  هعع 

  : قال أبو قيس بن األسلَت األوسي. ورجل هاع الع، وهائع والئع، إذا كان جباناً. هع يهع، إذا قاَء: من معكوسه

ةُ خير من اإلالحزموالفَكَّة والهاع دهان   والقو 

  : وقال األعشى

  ش فاله عنها فِبئس الفالي  العةَ الفؤاد إلى جح ملِْمع

  ي -ي-ع

مت الياء وإمنا هو أفَعِيينا، فأدغ" أفَعيينا باخلَلِْق األول : " فأما من قرأ. ضد البالغة: والِعي. عي بالشيء ِعياً، إذا مل يِطقه
وللعني والياء مواضع تراها يف التكرير إن شاء اهللا. يف الياء فثقُلَت.  

w  حرف الغين
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  وما بعده 

  ف - ف-غ

  :  هو طُفيل الغنوي- قال الشاعر. القليل من القُوت الذي يتماسك به: الغفة

 طَالّب التِّرات مطلَّب تَجرد  وكُنّا إذا ما اغتَفَِّت الخيُل غُفة

وأنشد هذا البيت . وإمنا مسيت الفأرةُ غُفُّةً ألا قُوت السنور، هكذا يقول بعض أهل اللغة: قال. طالب مطلوبأي هو 
    : عن يونس وال أدري ما صحته

  كما عالج الغُفَّةَ الخَيطَُل  يِدير النهار بحشٍْر له

وهذا البيت مما يعايا به، يصف صبياً يدير اراً حبشٍر يف : كرقال أبو ب. السنور: واخلَيطل. ولد احلُبارى: النهار هاهنا
  .الفأرة: والغفَّة. يده، وهو سهم خفيف أو عصية صغرية

  ق -ق-غ

عيب مذموم، إذا مسعت هلا صوتاً عند : وامرأة غَقّاقة. ِغق الِقدر وما أشبهه يِغق غَقاً وغَقيقاً، إذا غلى فسمعت صوته
حكاية لِغلَظ : وغَق الغداف. مسعت غَق املاء وغَِقيقَه؛ إذا جرى فخرج من ِضيق إىل سعة أو من سعة إىل ِضيقو. اِجلماع
  .صوته

  ك -ك-غ

  .أمهلت الغني والكاف يف الثنائي

  ل - ل-غ

والغلّ املعروف من وأن يغلَّ، " وما كان ِلنيب أن يغل : وكذلك فسره أبو عبيدة يف قوله تعاىل. غَل يغلُّ غَلّا، إذا خان
، وذلك أم كانوا يغلُّون األسري بالِقد فيجتمع القمل يف غُله فيشتد أذاه "كالغلِّ القِمل : " واملثل السائر. حديد أو قد

لة الدار والغلَّة من غ. ورمبا مسيت حرارة احلب أو احلزن غَليالً أيضاً. حرارة العطش: والغلَّة والغليل. احلقد: والِغلّ. له
  :  هو زهري-قال الشاعر. عربيه صحيحة معروفة: وما أشبهها

  قُرى بالعراق من قفيٍز ودرهم  لكم ما ال تغل ألهلها فتُغِْلْل

  : وقال الراجز

ل جاء ِمن أمر اللّهيَل سأقْب  ِردحي ِغلهنَِّة المالج درح 

  .لبحر فيجتمع يف موضٍع من الساحلماء ينقطع من ماء ا: والغالة. يقِْصد: يحرد

الذي : فاملُِغلُّ. من الِكباش ما يِغلُّ، ومنها ما يستشِمذُ: وتقول العرب. وأغللت يف اإلهاب، إذا سلخته وتركت فيه حلماً w
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بله، إذا أساء وأغلَّ فالن إ. الذي ال يصل إليها حىت ترفع ألْيتها: يدخل قضيبه حتت أَلْية النعجة فيقْرعها؛ واملُستشِمذ
  .سقْيها

  م -م-غ

مج: الغالفَر ة. ِضدموالغ :ة. الِغطاء على القلب من اهلممقَة: والغيقَة: يقال. الضيةَ، أي الضما هذه الغِسر عناللهم آح .

ملَغموم، وهو الذي يجعل يف جرٍة وبذلك سمي الرطَب ا. وكل شيء غطَّيته فقد غَممته. وغُم اهلاللُ، إذا غطّاه الغيم
  :  هو أبو ِخراش-قال اهلُذيل. وهو بسر، مث يغطّى حىت يرِطب

  عماُنية قد غَم مفِْرقَها القَمُل  كأن الغالم الحنظلي أجاره

  .والغمام من هذا اشتقاقه ألنه يغطّي السماء، واللّه أعلم. أي كَثر فيه

أن يشد على خطْم الناقة السلُوب كساء وتدخل يف : والِغمامة أيضاً. عل على خطْم البعري من ذلكوالِغمامة اليت تج
حيائها درجة، وهى ِخرق تلَف، فإذا أكْربها ذلك حلَّت الغمامة عنها واستخرجت الدرجة، فطُلي ما كان عليها على 

  .موضع معروف: وكُراع الغميم. ترأمهحواٍر آخر مثّ أدين منها فتشمه فَ

 -قال الشاعر . ورجل أَغَم وامرأة غَماء، إذا دنا قُصاص الشعر من حاجبيه حىت يغطِّي اجلبهة، وكذلك هو يف القفا أيضاً

  : هو هدبة بن خشرم

 القَفا والوجِه ليس بأنْزعا أغَم  فال تَنِْكحي إن فَرق الدهر بيننا

  ن -ن-غ

  .غَن الوادي وأغَن، ومل يعرف األصمعي إلّا أغَن، إذا كَثُر شجره ودغَلُه

والظِّباء غُن ألن يف نزيبها . صوت خيرِج من اخلياشيم: والغنة. واٍد أغن ومِغن أيضاً، وقرية غَناُء، إذا كَثُر أهلُها: ويقال
  .عند بلوغه، إذا غَلُظَ صوتهما يعتري الغالم : والغنة أيضاً. غُنةً

  أمهلت الغني مع الواو واهلاء 

  ي -ي-غ

يد: الغشالر ِضد.  

  حرف الفاء

  وما بعده 

  ق - ق-ف
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ورجل فَقَاق، إذا كان . وفَقَقْت النخلةَ، إذا فَرجت سعفَها لتصلَ إىل طَلْعها فتلِْقحها. فَقَقْت الشيَء، إذا فتحته: يقال
وتراها يف . مسعت فَقفقة املاء، إذا مسعت تدارك قَطِْره أو سيالنه: يقال. حكاية صوت: والفَقفقة. قليلَ الغناءكثري الكالم 

  .املكرر

  قفف 

  : قال الراجز. وكل ما يبس فقد قف. قَف النبت يِقف، إذا يِبس: ومن معكوسه

 فأفعى في يبيس ق كَشَةُ  كأن صوت ِخلِْفها والِخلِْف

    

أعيذك باهللا يا أمري املؤمنني أن ترتل وادياً فتدع أولَه : ويف بعض أخبار معاوية أنه نزل بامرأة من ِكنانة كلِب فقالت له
ِقفه يرف وآخري.  

  : قال الشاعر. الغليظ املرتفع من األرض، ال يبلغ أن يكون جبالً: والقف

  فُّ أبدى من مخارمه ركْباًإذا القُ  أن يدخل البيتَ بآسِتِه وأخلَقَنا

يصف يف هذا البيت رجلًا رأى ركْباً قد طلع من القُف، فزحف على آسته إىل خلف، فدخل بيته لئلّا يرى : قال أبو بكر
  .فيستضاف

هلا وما أشبه ذلك؛ عريب معروف: والقُفَّة. ِقفاف: ومجع القُفخذه املرأة جتعل فيه غَزوعاء تت.  

  ك - ك-ف

  :  وهو أبو قيس بن األسلَت-قال الشاعر. الضعف والوهن: والفَكَّة. معروف: نساِن والدابةفَك اإل

 والفَكَّة والهاع دهان  الحزم والقوة خير من اإل

ذلك فَكَاك هلُم فَكَاك رقبِتك، وك: وتقول. وفَكَكْت يد الرجل وغريها أفُكُّها فَكّاً، إذا فتحتها عما فيها. اجلُبن: اهلاع
وفسر أبو عبيدة . وكل شيء أطلقته من ِرباط أو إسار فقد فَكَكْته. كواكب جمتمعة قريبة من بنات نعش: والفَكَة. الرهن

  .وأفَكَّت ِحبالةُ الصائد، أي انقطعت. ، أي إطالقها من الرق بالعتق"فَك رقَبٍة : " يف قوله جلَّ ثناؤه

  كفف 

  .وكَفَفْت عن الشيء كَفّاً، إذا امتنعت عنه. معروفة: ف يف اليدالك: ومن معكوسه

ومنه حديث احلَسن أن رجلًا كانت به . وكل شيء مجعته فقد كَفَفْته. وكَف الطائِر أيضاً، ألنه يكُف ا على ما أخذ
  : القيسومنه قول امرىء . كُفَّه خبرقٍة، أي اجعلها حوله: ِجراحة، فسأله كيف يتوضأ فقال

طَل كأنصم رماِتها جال وكُفَّ بأجذال  على لَبزى جأصاب غَض  
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  .أي أحيط اجلمر بأجذال من أجذال الشجر، لئلّا تنِسفَه الريح. أصول الشجر: واألجذال

كل مستديٍر ِكفَّة، وكل مستطيل كُفَّة، بضم الكاف، و. وِكفَّةُ امليزان واملنجنيق، بكسر الكاف، وكُفّةُ الثوب بضمها
  .بكسر الكاف

  ل -ل-ف

  .وكل شيء رددت حده أو ثَلَمته فقد فَلَلْته. فَلَلْت السيف فَلّاً، إذا ثَلَمت حده

  : قال الراجز. األرض القَفْر: والِفلّ. القوم املنهزمون: والفَلّ

  مجهولَها والغُفَْل من أفالِلها  بالِعيس على كَالِلها قَطَعتُ

  .إذا مل يكن عليها وسم: وناقة غُفْل. ما مل يكن له علَم: لالغفْ

  لفف 

لَفَفْت الكتيبةَ باألخرى، إذا خلْطَت بينهما يف : ومنه قوهلم. لَف الشيَء يلُفُّه لَفّا، إذا خلطه وطواه: ومن معكوسه
  : قال الشاعر. احلرب

كَِمي قد تركتُ  لَففْتُ كتيبةً بكتيبة ولَكَم معفراولكَم   

  .ومنه اللفيف يف الناس، وهم املختلطون، لتداخل بعضهم يف بعض

  : قال الشاعر. مجاعتهم: ولف القوم

داً ومن لَفَّ ِلفها سيكفيهمِد  أوكاألس انبم بِن ررمن ج فوارس  

  : قال الشاعر. ورجل ألَف، وهو الضعيف الواِهن البطْش

 مال ألوى ال سِنيٍد وال ألَف على  دوتمايا ابنَي ِعياذ ع رأيتُكما

  لكم طَرف منه حديد ولي طَرفْ  ماَل لي إلّا ِعطاف ومدرع وال

ِعينيد يعين دا ويل قائمه الذي امسكه: أراد هاهنا السيف، يقول: قال أبو بكر. س ه اليت أضربكمتويقال. لكم ظُب :

  .غليظة الفخذين: امرأة لَفّاُء

  م -م-ف

  .الفم ناقص، وليس هذا موضعه، وستراه يف بابه مشروحاً إن شاء اللّه

  ن - ن-ف

  .أفنون، واجلمع أفانني: وجيمع فن أفناناً، ويقال. فَن من الفنون، أي ضرب من الضروب
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  و -و-ف

  .أمهلت

  ه - ه-ف

  .فَها وفَهاهةًلقد ِفههت يا رجلُ تفَه : ويقال. رجل فَه بين الفَهاهة، إذا كان عيياً

  هفف 

  .هفَِّت الريح تِهف هفا وهفيفاً، إذا مسعت صوت هبوا: ومن معكوسه

ة ِهف: وسحابة ِهفة وِهفدهلَ فيها: ال ماء فيها، وكذلك شسقال الراجز. ال ع :  

  تحت سماحيقَ وِجلٍْب ِهفِّ  رعي إال في يبيس قَفِّ ال

  . التكرير تراهاوللفاء واهلاء مواضع يف

  أمهلت الفاء والياء 

  حرف القاف

  وما بعده 

  ك -ك-ق

  .أمهلت القاف والكاف يف الوجوه كلها

  ل - ل-ق

    

  .رماه اّهللا بالقُلِّ والذُّلِّ، أي بالِقلَّة والذِّلَّة: ومن كالمهم. القليل: القُلّ

  .يضاًقلَة اجلبل، وهي القطعة تستدير يف أعاله، وهي القُنة أ: والقُلَة

  .فأما القُلَة اليت يلعب ا الصبيان فناقصة تراها يف موضعها إن شاء اللّه

  .هي، زعموا، ِجرار ِعظام" ِمثْلُ قالل هجر: "والقُلة اليت جاءت يف احلديث

ة وملا ودع عمر ابن قال أبو بكر. أخذ فالناً الِقل، إذا أخذته ِرعدة ِمن فَزٍع أو زمٍع: يقال. الرعدة واالنتفاض: والِقلّ
  ما هذا الِقلّ الذي أراه بك؟ : اخلطّاب رضي اللّه عنه زيد بن اخلطّاب حني خرج إىل اليمامة قال له

  م -م-ق
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 إذا وقَمِت الشاةُ تقُم قَما،. الكُساحة، واجلمع القُمام: والقُمام والقُمامة: واِملقَمة. قَممت البيت أقمه قَما، إذا كَسحته
  .ما اقتمت به من األرض، وهو فم الشاة وما حوهلا: واِملقَمة واِملرمة مبعىن واحد. ارمتت من األرض

  : قال ذو الرمة. أعالها: وِقمة النخلة. أعاله: والِقمة ِقمة الرأس، وهي أعاله، وِقمة كل شيء

  ابن ماٍء محلِّقُعلى ِقمة الرأس   اعتسافاً والثريا كأنّها وردتُ

  .وأقَم الفحلُ شولَه إذا ضرا بأسٍرها. وقَم الرجلُ ما على املائدة يقُمه قما، إذا أكل ما عليها

  مقق 

. طويل: ورجل أمق. وكذلك مقْقْت الطَّلْعةَ، إذا شقَقْتها لإلبار. مقَقْت الشيء أمقه مقّاً، إذا فتحته: ومن معكوسه

وِج: وفرس أمقما بني الفُر قّاُء. بعيدقاء: ويف كالم بعضهم يصف فرساً. بعيدة األرجاء: وأرض مشقّاُء مقّاُء طويلة األن.  

  ن -ن-ق

  : قال الراجز. مثل قُلَّته سواء: وقنة اجلبل. عبد ِقن، إذا كان أبواه مملوكني

  كالريح حوَل القُنَّه  ِنظْرنَّه ِسمعنَّة

  .عبيد أقنان، مجع ِقن: وقال قوم. عبد ِقن، وعبيد ِقن، الواحد واجلمع فيه سواء:  أهل اللغةوقال بعض

  نقق 

الظَّليم بعينه، : والنقِْنق. النقّاقة: وتسمى الضفدعة يف بعض اللغات. نق الظليم والضفْدع نقيقاً ونقا: ومن معكوسه
  .وستراه يف بابه إن شاء اّهللا

   و- و-ق

موضع أو جبل: قَو.  

  ه - ه-ق

  .قهقه: القَه أميت فأحلق بالرباعي فقيل

  ي -ي-ق

قال الراجز. القَفْر من األرض: الِقي :  

الً بها الفُِليصموصولة و  ثم الِقي ثم الِقي الِقي 
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  ل - ل-ك

. وألقى فالن كَلَه على فالن، أي ِثقله. وكَلَّ البصر كَلَّةً. وكَلَّ الرجلُ والدابةُ كَالالً. كَلَّ السيف والشفرةُ كَلا وكُلُوالً

هي من تكلَّلَ نسبه : واختلفوا يف تفسري الكَاللة فقال قوم. معروفة عربية صحيحة: والِكلَّة. كلمة يجمع ا: والكُلّ
  .يومهم اإلخوة لألم، وهو املستعمل ال: بنسِبك، كابن العم ومن أشبهه، وقال آخرون

  لكك 

فأما اللك . اللحم بعينه، إذا كان مكترتاً: واللَّك واللَِّكيك. لكَكْت اللحم ألُكُّه لَكاً، إذا فصلته عن العظام: ومن معكوسه
  .وهلذا مواضع تراها يف التكرير إن شاء اللّه. ولَك البعري، إذا كان غليظَ اللحم مكترتاً. الذي يصبغ به فليس بعريب

   م-م-ك

ن، عريب صحيح: الكُمدجاج. الرقال الع :  

ِب الكُميج ى واسعوقد ُأر  

  الذي قد نِضدت عذوقُه بعضها على بعض : والنخل املُكَمم. وكل ما غطيته فقد كَممته. معروفة: والكُمة

  مكك 

وذكر بعض أهل اللغة أن مكَّة . كذلك كلُّ راِضٍعو. مك الصيب ثدي أمه، يمكُّه مكا، إذا استقصى مصه: ومن معكوسه
مسيت مكَّةَ ألا كانت تمك : وقال آخرون. من هذا اشتقاقها لقلَّة املاء ا، ألم كانوا يمتكّون املاَء، أي يستخرجونه

  .من ظَلَم فيها، أي تنقُصه وتهِلكه

  ن -ن-ك

وأنشد . وكل شيء سترت به شيئاً فهو ِكنان له. ، أكنه كَنا وكُنوناً، فهو مكْنونكَننت الشيَء، إذا خبأْته وسترته
  : األصمعي

  تحت غُصنَين يؤبُل  بات ليلةً أينا

 برٍد مهلْهُل فَضُل  تحت عيٍن ِكنانُنا

  .ومل يتكلّم فيه األصمعي. واحدوأجاز أبو زيد كَننت الشيَء وأكْننته مبعىن . حتت املطر: السحابة، أراد: العني

    

، "كأنهن بيض مكْنون : " واحتجوا بقوله جلّ وعز. سترته، وأكْننته يف صدري: كَننت الشيَء: وقال بعض أهل اللغة
الذَّرى، : والِكن. والشيء مكْنون، واحلديث مكَن. وهذا من أكْننت، واألول من كَننت". ما تِكن صدورهم : "وبقوله
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  .ِمخدع أو رف يف البيت، واجلمع كنن: والكُنة. أنا يف ِكن فالن، أي يف ذَراه: يقال

  :  هو فقيد ثقيف- قال الشاعر. امرأة أخيه أو ابنه: وكَنة الرجل. بطن من العرب ينسبون إىل أمهم: وبنو كُنة

و  هي ما كَنَّتي وتَزمأنّي لها ح مع  

  .حماها وحموها وحمؤها: يقال: أبو بكرقال 

  و - و-ك

ة: الكَوة فليس : قال أبو بكر. معروفة عربية صحيحة: والكَوة. مجع كوى بالقصر، وأما كُوجمع ِكوللواحدة، وي الكَو
  .وللكاف والواو مواضع يف التكرير. يعرف

  ه - ه-ك

  .نهوتكَهكَه عن الشيء، إذا ضعف ع. ضعيف: رجل كَهكاه

  .هكَكْت الشيَء أهكُّه هكا، إذا سحقته، فهو مهكوك وهِكيك: ومن معكوسه

  ي -ي-ك

ا: الكَيه أكويه كَيوغري اجلرح تيائر. مصدر كَوواملثل الس " : اِء الكَيالد هذا ". آخر وكان بعض أهل اللغة يرد
  ".آخر الدواِء الكَي : " إمنا هو: ويقول

  ".ِمن أبعِد أدوائها تكوى اإلبل : " هلمومن أمثا

  حرف الالم

  وما بعده 

  م -م- ل

  .لَممت الشيء ألُمه لَما، إذا مجعته

  .فأما اللُّمة، وهي اجلماعة من الناس، فهو ناقص وستراه يف بابه إن شاء اللّه

لَم به وأملِّ به : وقالوا.  بلَغِت املَنِكبني فهي جمةالشعر، إذا جاوز شحمةَ األذنني، فهي ملة واجلمع ِلمم وملَام، فإذا: واللّمة
  : وكان ينشد. ودفع ذلك األصمعي ومل يجز إال ألَم به إملاماً فهو مِلم. مبعىن

 غابت قريبةُ أو مِلم إذا  وزيد ميت كَمد الحبارى
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عد إلقاء الطَّري، فإذا نبت ريش الطّري بقيت بعده فتكمد، تقول العرب إن احلُبارى يتأخر إلقاؤها لريشها ب: قال أبو بكر
: يقول. مات كَمد احلُبارى، ألن احلُبارى يتساقط ريشها: يقال. فرمبا رامت النهوض مع الطري فلم تقدر فماتت كَمداً

  .فزيد هذا إذا رحلت قريبة، وهي امرأة، ميوت كَمداً أو يِلم باملوت

  ملل 

  . مِللْت الشيَء أملُّه مالالً وماللةً وملّه ملَالً، إذا سئمه:ومن معكوسه

: واِمللة. بعينه املَلة. وملَلْت اخلبزةَ أملُّها ملّا، إذا دفنتها يف اجلمر. أدلَّ فأملَّ: ومثل من أمثاهلم. موضع معروف: وملَل

  .وللميم والالم مواضع يف التكرير.  ومالالً، وهو عرواء احلُمىووجد فُالن ملَةً. النحلة اليت ينتِحلها اإلنسان من الدين

  ن - ن- ل

  .وهلذا باب تراه إن شاء اللّه. لن يفعل: أمهلت الالم والنون إلّا يف قوهلم

  و -و- ل

  : قال الشاعر. حرف يتمنى به، وليس هذا موضعه شددت وأعربت: لو

 .إن لَيتاًإن لَواً و  ليت ِشعري وأين منِّي لَيت

  ه -ه- ل

  هلل 

. وأهلَلْنا حنن، إذا رأينا اِهلالل. ال يقال إال أهلُّ: هلَّ اِهلاللُ وأهل هالً وإهالالً، ودفع األصمعي هل وقال: من معكوسه

  .وأجاز أبو زيد هلَّ اِهلاللُ وأهلَّ

  : وقال الشاعر.  بيتهاوامرأة ِهلّ، إذا تفضلَت يف ثوب واحد يف. وثوب هلّ، إذا كان رقيقاً

  وإن قَعدتْ ِهالّ فأحِسن بها ِهلّا  تَِزين الميتَ إما تلبستْ أناة

  .ولالم واهلاء مواضع يف التكرير واالعتالل. وأهلَّ للجمع. وهلَّ السحاب، إذا أمطر

  ي - ي- ل

لَي الواجِد : " وقد روي يف احلديث. لَيا ولَياناً، إذا مطلْتهولَويت غرميي . وهذه الياء واو قُلبت ياًء. لَويت الشيَء ألِْويه لَيا
  :  هو ذو الرمة-قال الشاعر". ظُلم 

لية تُِطيِليناني وأنِت ميا ذاتَ الوشاح التِّقاضيا  لَي وأحسن  
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  .وألوى م الدهر، إذا ذهب م

  يلل 

قال . ورجل أيلُّ وامرأة يلّاء، وهو القصري األسنان، وهو شبيه بالكسس. ايِللَ الرجلُ ييلَلُ يلَالً ويل: ومن معكوسه
  :  وهو لبيد بن ربيعة- الشاعر

  تُكِْلح األروقَ منهم واأليّل  عليها ناهض رقَميات

  حرف الميم

  وما بعده 

  ن -ن-م

    

واملَن يف الترتيل، زعم أبو عبيدة أنه كالطَّلّ يسقّط . عه اومن عليه بيد أسداها إليه، إذا قر. من يمن مناً، إذا اعتقد منةً
  .على الشجر فيجتنونه حلواً، واللّه أعلم

  : قال احلارث بن ِحلِّزة. الغبار الدقيق: واملَِنني

 منيناً كأنّه أهباء ع  فترى خَلْفَهن من سرعة الرج

  .رجع قوائمها: الرجع

ورجل ضعيف املُنِة، إذا . حبل مِنني، إذا أخلق: وقيل. عىن ممنون، وهو الذي ذهبت منتهوكل ضعيف مِنني، وهو يف م
  .كان ضعيف الِبنية والقوة

كلمتان وليس هذا : ومن وِمن. وأما تسميتهم األنثى من القرود منةً فمولَد: قال. اسم من أمساء النساء عريب: ومنة
من ومنان، : وذكروا أن قوماً من العرب يقولون.  به فناقص تراه يف بابه إن شاء اّهللافأما املَنا الذي يوزن. موضعهما

  .وليس باملأخوذ به

  .ورجل نم أيضاً. ورجل نمام، وهو القتات. نم ينم نما ونميمةً: ومن معكوسه

  .غات تسمى النمةوالنملة الصغرية يف بعض الل. ومسعت نمةَ الشيء ونميمته، إذا مسعت ِحسه

  .فأما مه يف معىن النهي فستراه يف نظائره إن شاء اهللا. أمهلت امليم مع الواو، وكذلك سبيلها مع اهلاء

  همم 

وهمه احلزنُ . وكذلك فسره أبو عبيدة واللّه أعلم. هم بالشيء يهم هماً، إذا عزم عليه أو حدث به نفسه: ومن معكوسه
 هو - قال الراجز. هممت الشحمةَ يف النار، إذا أذبتها، فما خرج منها فهو اهلاموم: وهو من قوهلم. ا أذابهواملرض، إذ

w  : العجاج
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مالسديِف الواري وانْه ٍز عاري  هاموموٍز منه وجرعن ج  

  : وأنشد

 عن كالبرد المنْهم تَبِسم  ثالث كِنعاٍج جم ِبيض

    ين أنوٍف شُمتحت عراِن

. وأمهَّين الشيُء يِهمين، إذا أحزنين، فأنا مهم والشيء مِهم. ومن ذلك قوهلم للشيخ هم، كأنهم أرادوا حنولَه من الكرب

  .اهلُمام، وستراه يف بابه إن شاء اللّه: ويقال ملا ذاب من البرد

ة اليت جييلها اإلنسان يف خلده وهو اتساع هموقعه فمن هذا اشتقاقها، إن شاء اللّهفأما اِهلم دعه وبم.  

  ي -ي-م

  .واشتقاق هذا االسم مشروح يف كتاب االشتقاق. مي ترخيم ميةَ: وقال قوم. اسم قد تكلّم به: مي

  يمم 

  .عروفموضع م: واليمة. وزعم قوم أا لغة سريانية، واللّه أعلم. البحر: اليم، فسروه يف الترتيل: ومن معكوسه

  حرف النون

  وما بعده 

  و - و-ن

وإمنا يستحق هذا االسم إذا ناء من املشرق واحنطَّ رقيبه يف املغرب، فهو حينئٍذ . واحد األنواء: النوء مهموز وغري مهموز
  .نوء، واألصل اهلمزة

  ونن 

  .عربالونُّ، وهو العود أو اِملعزفة، فارسي معرب قد تكلَّمت به ال: ومن معكوسه

  ه - ه-ن

  هنن 

وهن . ما بالبعري هانة، أي ما به ِطرق: ويقولون. اهلَنة واهلَنانة، وهي شحمة يف باطن العني حتت املُقلة: من معكوسه
  .كلمة خياِطبون ا، وستراه يف بابه إن شاء اللّه
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  ي -ي-ن

يم، غري مهموز: النحيء. الشطبخ، مهموز: والنية.اللحم الذي مل ياملوضع الذي ينويه اإلنسان، وهلذا باب تراه :  والن
  .فيه إن شاء اللّه

  حرف الواو

  وما بعده 

  ه -ه- و

  هوو 

  :  هو يزيد بن معاوية-قال الراجز. اِهلمة، يهمز وال يهمز: اهلَو: من معكوسه

  إلى ابن حرب ال تَِجده كالبرم  اإلرساَل وآكْتُب بالقَلَم وظاِهِر

   اجز الهو وال جعد القدمع ال

  .العرب تعيب بكَزازة القدم: قال أبو بكر

  .هاَء الرجلُ بنفسه إىل املعايل، فستراها مفسرة يف اهلمز إن شاء اهللا: فأما قوهلم

  ي - ي- و

  .وي عند التعجب أو النهي: أمهلت إلّا يف قوهلم

  حرف الهاء

  وما بعده 

  ي - ي-ه

  .ما هيانك، أي شأنك: ويقال. ومثله هيان بن بيان. هي بن بي، كلمة تقال ملن ال يعرف: أمهلت إالّ يف قوهلم

  .انقضت أبواب الثنائي الصحيح املدغم واحلمد هللا رب العاملني
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  أبواب الثنائي الملحق ببناء الرباعي المكرر

  ت -ب- ت-ب

  .أمهلت

  .ته، بثْبثَةًث بثْبثْت التراب وحنوه، إذا استثر-ب- ث-ب

  ج - ب- ج-ب

    : قال الراجز. بدن بجباج، وهو املمتلىء شحماً: البجبجة من قوهلم

  بجباجة في بدِنها البجباج

  جبجب 

  : قال الشاعر. اجلَبجبة، وقالوا اجلُبجبة، وهي إهالة تذاب وتحقن يف كَِرٍش: ومن معكوسه

 للوطْب ليلى تُطَلَّقُ وجبجبةً  ةًأفي أن سرى كليب فبيت مذْقَ

  .اسم رجل: الوطْب هاهنا

  : قال الراجز. ماء معروف: وجبجب

  بجبجٍب وعن يميِن جبجِب  يا دار سلمى بجنوِب يتِْرِب

  ": بيترب "وكان أبو عبيدة ينشد . موضع قريب من اليمامة: يتِرب

 عرقوٍب أخاه بيتْرِب مواعيد  يةًوعدتَ وكان الخُلْفُ منك سِج

فمن قال . هو من العماليق: وقال قوم. هو من األوس: اختلفوا يف عرقُوب، فقال قوم: قال أبو بكر. يثرب خطأ: ويقول
مما ، ألن بالد العماليق كانت باليمامة إىل وبار، "بيترب " ، ومن قال إنه من العماليق قال "بيثرب " إنه من األوس قال 

  .قرب منها، ويترب هناك، وقد كانت العماليق أيضاً باملدينة

  ح - ب- ح-ب

بحبوحة الدار، أي ساحتها، ولفالن دار يتبحبح : ومنه قوهلم. االتساع: والبحبحة. بحبح الرجلُ وتبحبح، إذا اتسع
  .فيها

  حبحب 
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  .اء قليالً قليالًاحلَبحبة واحلَبحب، وهو جري امل: ومن معكوسه

  .قصري متداخل العظام، وبه سمي الرجل حبحاباً: ورجل حبحاب

  : قال الشاعر. الضئيل اجلسم: واحلَبحيب من اإلبل

  كَفَرخ الصعِو في العام الجديِب  ما أقول بحبحبي فصدقَ

ا من محارِب خصفَة، وكان خبيالً، وكان ال يوقد كان أبو حباجب رجلً: واختلفوا يف نار احلُباِحب، فقال ابن الكليب
وكذا فسر . بل احلباِحب ذُباب يطري بالليل يف أذنابه كشرار النار: وقال قوم. ناره إال باحلطب الشخِت لئلّا يرى ضوُءها

  : األصمعي بيت النابغة الذبياين

 باِحِببالصفّاح نار الح وتوقد  تَقُد السلُوقي المضاعفَ نَسجه

  .وهذا من اإلفراط؛ أراد أن السيف يقد الدرع حىت يصلَ إىل األرض فيوقد النار

  خ - ب- خ-ب

خبخستعمل عند الفخر: بكلمة ت.  

  : قال الراجز. حكاية الفحل اهلائج: والبخبخة

 هديره البخْباخ يصعقُهم  زال منا مقْرم بذّاخُ ما

    اعند التالقي لهم فناخو

  خبخب 

  .تخبخب بدنُ الرجل وغِريِه، إذا سِمن مث هِزل حىت يسترخي ِجلْده: اخلَبخبة؛ يقال: ومن معكوسه

  د -ب- د-ب

  .موضع: بدبد

  دبدب 

  : وأنشد عن أيب زيد. حكاية صوت، عريب صحيح: الدبدبة: ومن معكوسه

  لجسوِردبدبةَ الخيل على ا  نحن شهدنا ليلةَ الساهوِر

  .وكل صوت أشبه وقع احلوافر على األرض الصلبة فهو دبدبة

  ذ -ب- ذ-ب

w  ذبذب 
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  :  هو النابغة الذبياين- قال الشاعر. الذَّبذَبة، وهي االضطراب: من معكوسه

  ترى كل ملٍْك دونها يتذبذب  أن اّهللا أعطاك سورةً وذلك

وقال الراجز :  

 الركاب نائساً ذَباذبي خلفَ  بيلو أبصرتْني والنّعاس غال

    إذاً لقالت ليس ذا بصاحبي

  .أنشدناه أبو حامت عن أيب زيد

  .الفَرج: البطن والذَّبذَب: الِلسان، والقَبقَب: اللَّقْلَق". من كُِفي شر لَقْلَقه وقَبقَبه وذَبذَبه فقد وِقي : "ويف احلديث

  ر - ب-ر-ب

ما أكثر : وبه سمي هذا اجليل البربر، كان إفِْريِقس أبو يلْمقَة اليت تسمى ِبلْقيس افتتحها فقال. كثرة الكالم: البربرة
وبإفِْريِقس . ِصنهاجة وكُتامة، فهم على نسبهم، زعموا، إىل اليوم: وأقام بالرببر بطنان من ِحمير. بربرتهم فسموا بذلك

  .سميت إفْريقية

  ربرب 

  : وقال الراجز. الربرب، وهو القطيع من الظِّباء:  معكوسهومن

 كالربرِب الربائِب أوانساً  قُْل ألمير المؤمنين الواهِب

  ز - ب-ز-ب

ويف احلديث عن األعشى أنه تعرى بإزاء بيت قوم ومسى فرجه البزباز ورجز م . كثرية احلركة واالضطراب: البزبزة
  : فقال

 لنا مجالساً ِكنازاً إن   خثَيم حرِك البزبازاويهاً

  .الرجلُ اخلفيف اجلسم واحلركة: والبزاِبز

  س -ب-س-ب

    

وكان ". ترهات البساِبس : " واملثل السائر. الفَضاء القَفر الواسع، يجمع بساِبس وسباِسب: البسبس والسبسب
شجر : والبسباس.  ترهة، وهي الطرق الصغار تنشعب عن الطريق األعظم مث تعود إليه:واحد الترهات: األصمعي يقول

  .معروف أو فُوه من أفوأه الطِّيب
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  ش -ب-ش-ب

  .أمهلت إلّا ما ال يؤخذ به من البشبشة، وليس له أصل يف كالمهم

  ص -ب- ص-ب

  : قال الراجز. به خوفاً أو أنساًبصبص الكلب أو الفحل، إذا حرك ذَن: البصبصة من قوهلم

  بصبصن باألذناب إذ حِدينا

صأْصأ : يقال. نظَر ِجرِو الكلِب قبل أن تنفتح عينه، وهي الصأصأة أيضاً: والبصبصة أيضاً. بعيد: وخمس بصباص
فَقَّحنا :  تنصر فكان مير باملسلمني فيقولوكان عبد اهللا بن جحش هاجر إىل احلبشة مث. اِجلرو، مثل بصبص، سواء

رصم، أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البأْتأْصة. وتراه يف بابه مشروحاً إن شاء اّهللا. وصصبصا: والبالظِّباء أذنا قال . حتريك
  :  هو أبو دواد- الشاعر

  المرِشقاِت لها بصاِبص  ذَعرتُ بناِت عم ولقد

  .اد بقر الوحش فلم يستقم له الشعر فجعلها بنات عم الظباءوإمنا أر

  صبصب 

  : قال الراجز. بعري صبصب وصباِصب، إذا كان غليظاً شديداً: ومن معكوسه

باِصببور القَرا صضم سأعي  

  : قال رؤبة. وِخمس صبصاب

صاببخْشي المهاوي صل ممن غَو  

  ض -ب- ض-ب

  ضبضب 

  : وقال رؤبة يف صفة األسد. جلْد شديد، ورمبا استعمل ذلك يف البعري:  ضباضبرجل: من معكوسه

البٍد وأصباِضب ذو لبض  

  ط -ب-ط-ب

  طبطب 

w  : قال الراجز. الطبطَبة، وهو صوت تالطم السيل: استعمل من معكوسه
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 الِميِث إلى ِجوائها طَبطَبةُ  كأن صوتَ الماِء في أمعائها

يثْاءاِمليث مجع م.  

  ظ -ب-ظ-ب

  ظبظب 

وسألت أبا حامت عن الظّبظاب . الظَّبظاب، وهو من قوهلم رجل ليس به ظَبظاب، أي ليس به داء: استعمل من معكوسه
  : فيه بيت لبشار وليس حبجة، وأنشد: فلم يعرف فيه حجة جاهليةً إال أنه قال

  بنَيتي ليس بها ظَبظاب

  : نشدين لرؤبةهو صحيح؛ وأ: وقال بعد ذلك

  بي والِبلى أنْكَر ِتيك األوصاب  بي ِسلّا وما بي ظَبظاب كأن

  ع - ب-ع-ب

  .تتابع الكالم يف عجلة: البعبعة

  عبعب 

  : قال الراجز. العبعب، وهو ِكساء غليظ كثري الغزل: ومن معكوسه

  تَخَلُّج المجنوِن جر العبعبا

ومسعت أبا حامت . الغبغب، بالغني معجمةً: ويقال يف الصنم. عبده قُضاعة ومن داناهاصنم معروف كانت ت: والعبعب
  .نعمة الشباب: العبعب: وقال مرة أخرى. ممتلىء الشباب: شاب عبعب: مسعت األصمعي يقول: يقول

  : بنت لَِقيط بن زرارةقالت دختنوس . وجاء بنو فالن يعب عبابهم، أي جاءوا بكثرم. أوله: وعباب كل شيء

 مناٍة حين عب عبابها وزيد  فلو شَِهد الزيداِن زيد بن مالٍك

  .أي بأمجعها وكثرا

  غ - ب-غ-ب

  : قال الراجز. البغبغ، وتصغريها بغيِبغ، هكذا يتكلَّم ا، وهي الركي القريبة املنزع

 بالِعقالينْزع  بغَيِبغ  يا رب ماٍء لك باألجبال

  : وقال اآلخر
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  كأن من أثباج بحٍر تُغْرفُ  وردتْ بغَيِبغاً ال تُنزفُ قد

  غبغب 

  .صنم كانت تعبده قُضاعة يف اجلاهلية؛ بالعني والغني مجيعاً: والغبغب

  .غَبب الثوِر وغَبغبه: والغبغب والغبب واحد

  ف -ب- ف-ب

  .أمهلت

  ق -ب- ق-ب

  .رجل بقْباق وبقَاق، خمفف: ويقال.  الكالمكثرة: البقْبقَة

  : قال الراجز

  أخْرس في السفْر بقَاقَ المنِْزل  أقود بالدوى المزمل وقد

مسعت : ويقال. أخرس يف السفر من كسله، بقَاق يف املَحلَ من غري غَناء. املتلهف: واملزمل. الرجلُ الثقيل الوِخم: الدوى
  .اء، إذا مسعت حركتهبقْبقَة امل

إذا غَلَت ،رقَِت القدقْبوب.  

  قبقب 

قال . بل القبقبة اضطراب لَحييه إذا هدر، وهو فحل قَبقاب: وقال قوم. القَبقَبة، وهو صوت هدير الفحل: ومن معكوسه
  : زهري

 وهو قَبقاب قطار إليه  يبرِبر حين تدنو من بعيٍد

    

  :  وأنشدنا أبو حامت جلارية من العرب ختاطب أباها.فُعال من القَطْر

 حسنْتُ إال الرقَبةْ  أبتا ويا َأبه يا

نَنْها يا أبهسفَح  هالخطَب كيما تجيء  

 فيها قَبقَبه للفحل  مقَربه بإبل

  .وفَرج قَبقاب، إذا كان واسعاً. ضرب من صدف البحر فيه حلم يؤكل: والِقبِقب

w  . العام، وعام قاِبل، وقُباِقب للعام الثالث، ومقَبقَب للرابع:ويقال
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  ك - ب-ك-ب

  .غليظ: ورجل بكْباك. كثري: وجمع بكْباك. االزدحام؛ تبكْبك القوم على الشيء، إذا ازدمحوا عليه: البكْبكَة

  كبكب 

  :  قال حسان.الكَبكَبة؛ كَبكَبت الشيَء، إذا ألقيت بعضه على بعض: ومن معكوسه

  طرحناهم كَباِكب في القَِليِب  يناديهم رسوُل اهللا لما

  : وأنشد لألعشى. ثَِنية: جبل معروف، وقالوا: وكَبكَب. اجلماعة من الناس حتمل يف احلرب: والكبكُبة

الحات وإن يِسىء وتُدفَنكَبا  منه الصفي رأس كَب النار كن ما أساءي  

  .دلّ على أا ثنية أنه مل يصرفهاي: قال أبو حامت

  .ونعم كباب وكُباكب، أي كثري

  ل -ب- ل-ب

ما يجده اإلنسان يف قلبه من حركة حزن : والبلْبلَة أيضاً. احلركة واالضطراب، تبلْبلَ القوم بلْبلَةً وبلْباالً وِبلْباالً: البلْبلَة
  : قال الشاعر.  فيما أخذ فيه ِمن عمل أو غريهالرجل اخلفيف: والبلْبل. وهو الِبلْبال أيضاً

 رسالت وشُعث بالبُل قَالئص  سيدِرك ما تحوي الِحمارةُ وابنُها

وهذا الطائر الذي يسمى البلْبل . حلم صدفة؛ لغة ميانية، وهو الِقبِقب واللُّعاع أيضاً: والبلْبل. اسم حرة: اِحلمارة هاهنا
  .، والعرب تسميه الكُعيتشبه بالرجل اخلفيف

  لبلب 

  .اللَبلَبة، حكاية صوت التيس عند السفاد، ورمبا قيل ذلك للظيب أيضاً: ومن معكوسه

  م - ب-م-ب

  .مل جتتمع الباء وامليم مكررة يف كلمة إالّ يف يبمبم، وهو جبل أو موضع

  ن - ب-ن-ب

  نبنب 

  .يس يِنب نِبيباً ونبنبةً، وهو صوته إذا نزانب الت: النبنبةُ، من قوهلم: من معكوسه

w  و -ب- و-ب
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  .وستراه يف باب اهلمز. فالن من بؤبِؤ ِصدٍق، أي من أصل ِصدق، يهمز، وال يهمز واهلمز األصل

  ه -ب- ه-ب

  .حكاية هدير الفحل؛ بهبه يبهِبه بهبهةً: البهبهة

  هبهب 

  : قال الراجز. مجل هبهِبي، إذا كان كذلك: يقال.  وهي السرعة واخلفَّةاهلَبهبة،: ومن معكوسه

 العتاق الدبل بالهبهبياِت  كم قد وصلْنا هوجالً بهوجل

  أمهلت الباء والياء يف التكرير 

  حرف التاء

  وما بعده 

  ث -ت- ث-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلا مع اجليم يف املكرر

  ح - ت- ح-ت

تحةالتك؛ ومن معكوسه: حمن مكانه، أي ما يتحر حتحتتت، إذا : احلركة؛ ما يحتوح تة، وهي السرعة؛ بعري حتحاحلَت
  .كان سريعاً

  .تحتحت ورق الشجر، مبعىن تحات: ورمبا قالوا

  خ - ت- خ-ت

، إالّ أن اللَخلَخاين احلَضري املُتجهِور املتشبه باألعراب يف اللُّكْنة؛ رجل تختاخ وتختخاين، وهو اللَّخلَخاينّ: التختخة
  .كالمه

  د -ت- د-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلا مع الذال أيضاً

  ر - ت-ر-ت
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، أي حركوه "ترِتروه ومزِمزوه : احلركة الشديدة، وجاء يف احلديث يف الرجل الذي يظَن أنه شرب اخلمر: الترترة
  .لتستنِكهوه

  ز - ت-ز-ت

  .أمهلت يف التكرير، مع الزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  ع - ت-ع-ت

تكلَّم فما تتعتع، أي مل يعي : ويستعمل التعتعة يف غري هذا؛ يقال. تعتعه، إذا عنف به: احلركة العنيفة أيضاً، يقال: التعتعة
  .يف كالمه

  عتعت 

  : قال الراجز. بل الطويل املضطرب: وقال قوم. العتعت، وهو الرجل الطويل التام: وسهومن معك

  قالت أريد العتْعتَ الذِِّفرا  رأته مؤدنَاَ ِعظْيرا لما

  .لشاب اجلَلْدا: والذِِّفر. وقد تقدم القول يف العتعت. القصري املتقارب األعضاء: والِعظْير. الناقص اخلَلْق: املُؤدن

  غ - ت-غ-ت

    

  .تغتغَ يف كالمه، إذا ردده ومل يبينه: رتة يف اللسان وثقَل، يقال: التغتغة

  ف -ت- ف-ت

  .أمهلت يف التكرير

  ق -ت- ق-ت

نه تتقْتق من اجلبل، إذا احندر م: يقال. االحندار من جبل أو من علو على غري طريق فكأنه يهوي على وجهه: التقتقة
  .كذلك

  ك - ت-ك-ت

  كتكت 

w  .الكَتكَتة، وهو تقارب اخلَطْو يف سرعة، مر يتكَتكَت، إذا فعل ذلك: استعمل من معكوسه
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  ل -ت- ل-ت

كيف كنت يف هذه : ويلقَى الرجلُ الرجلَ فيقول: وقال األصمعي. احلركة، مر فالن يتلِْتلُ فالناً، إذا عنف بسوقه: التلْتلَة
  .تل، أي يف الشدائدالتال

  م - ت-م-ت

  .التمتمة أن تثْقل التاُء على املتكلم؛ رجل تمتام، إذ كان كذلك

  ن - ت-ن-ت

  .أمهلت يف التكرير

  و -ت- و-ت

  .أمهلت

  ه -ت- ه-ت

  هتهت 

  .اهلَتهتة، وهو الوطء الشديد أو الكثري؛ هتهته، إذا وِطئه: استعمل من معكوسها

  ي - ت- ي-ت

  .أمهلت

  رف الثاءح

  وما بعده في المكرر 

  ج - ث- ج-ث

  .تثَجثَج املاُء، إذا سال

  جثجث 

  :  وهو كُثَير-قال الشاعر. ضرب من النبت: واجلَثْجاث. اجلَثْجث؛ تجثْجثَ الشعر، إذا كثر نبته: ومن معكوسه
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 رهاالندى جثْجاثُها وعرا يمج  روضة بالحزن طَيبةُ الثَّرى فما

ِهناً بأطيبوزةَ مها  من أردان عطْب نارل الرنْدتْ بالموقد أوِقد  

  .ِحرتابها وعرارها: ويروى

  ح - ث- ح-ث

  حثحث 

الداعي : والرجل احلُثْحوث. احلَثْحثَة، وهي احلركة املتداركة، حثْحثْت اِمليل يف العني، إذا حركته فيها: من معكوسه
  : قال الشاعر. بسرعة وانزعاج

  لنا الصارخُ الحثْحوث والنعم الكدر  البقاع الحو لم تُرع قَبلَنا نَحل

  خ - ث- خ-ث

  .أمهلت الثاء مع اخلاء والدال والذال يف التكرير

  ر - ث-ر-ث

  .ر أو واد معروف: والثَّرثار. ثَرثَرت الشيَء من يدي، إذا بذَرته

  ".إنّ أبغضكم إيلّ الثَّرثارون املُتفَيِهقُون : " ويف احلديث. كالمورجل ثَرثار، أي كثري ال

  ز - ث-ز-ث

  .أمهلت، وكذلك حاهلا مع السني والشني والصاد والضاد

  ط -ث-ط-ث

  طثطث 

  .الطَّثْطَثَة، طَثْطَثْت الشيَء، إذا طرحته من يدك قذفاً مثل الكرة وما أشبهها: استعمل من معكوسه

  ظ -ث-ظ-ث

  .أمهلت

  ع - ث-ع-ث
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  .بل الثعثَعة متابعة القيء: وقال قوم. تثَعثَع بقَيئه وثَعثَع قَيئُه، كل ذلك يقال: حكاية صوت القاِلس، يقال: الثَّعثَعة

  عثعث 

وبه سمي . متعقَد: وكثيب عثعث. العثْعث، وهو الرمل السهل ينعقد ويتداخل عثعث بعضه يف بعض: ومن معكوسه
  .بطَين من خثْعم: وبنو عثْعث.  عثعثاًالرجل

  :  يف العثْعث-  وهو رؤبة-قال الراجز

  من أهِلها والبرقُ البرارثُ  الوعساء والعثاعثُ أقْفَرِت

  غ - ث-غ-ث

  : قال الراجز هو رؤبة. الكالم الذي ال نظام به: الثغثَغة

  وال ِبِقيل الكَِذِب المثَغْثغ

  ف -ث- ف-ث

  .لتأمه

  ق -ث- ق-ث

  قثقث 

  .وكذلك كل شيء فعلت به ذلك فقد قَثْقَثْته. القَثْقَثَة؛ قَثْقثْت الوتد، إذا أرغْته لترتعه: استعمل من معكوسه

  ك - ث-ك-ث

  كثكث 

  .مل أمسع الِكثِْكث بكسر الكاف: قال أبو بكر. ِبِفيِه الكَثْكَث: التراب؛ يقال: الكَثْكَث: استعمل من معكوسه

  ل -ث- ل-ث

  .الثلْثَلَة، ثَلْثلْت التراب اتمع، إذا حركته بيدك أو كسرته من أحد جوانبه

  لثلث 

w  .ولَثْلَثَ كالمه، إذا مل يبينه. رجل لَثْالث: اللَّثْلَثَة، وهو الضعف؛ يقال: ومن معكوسه
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  م - ث-م-ث

  : قال الراجز. ثَم وال تلعثم مبعىنوتكلَّم فما تثَم. تثَمثَم الرجلُ عن الشيء، إذا توقَف عنه

  أعِكسه طوراً وطوراً أثِْلمه  أِجيُل كَِلماً أثَمِثمه وال

  .تمثْمثَ السقاُء ومثْمثَ، إذا رشح: يقال. املَثْمثَة، وهو الرشح من ِزق أو ِنحي: ومن معكوسه

  ن - ث-ن-ث

  نثنث 

  .ثَة، سواءالنثْنثَة، وهي مثل أملَثْم: من معكوسه

  و -ث- و-ث

    : قال الراجز. الوثْوثَة، وهي الضعف والعجز: من معكوسه

 بنوام العِشي كاِرِز وال  ليس بوثْواِث العزيم عاِجِز

  .متقبض: كارز

  ه -ث- ه-ث

  هثهث 

  : قال الراجز. اهلثْهثَة، وهو اختالط األصوات، واختالفها يف احلرب وغريها: استعمل من معكوسه

  فهثْهثوا فكَثُر الهثْهاثُ

  ي - ث- ي-ث

  .أمهلت

  حرف الجيم

  وما بعده 

  ح - ج-ح-ج

  : قال الراجز. رجل جحجح وجحجاح، وهو السيد
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 ندع لسارٍح مراحا ولم  نحن قَتَلْنا المِلك الجحجاحا

  حجحج 

بل احلَجحجة التوقف عن الشيء : وقال قوم. موا فيهتحجحج القوم باملكان، إذا أقا: احلَجحجة، يقال: ومن معكوسه
  : قال الراجز. واالرتداع عنه

  بحيثُ كان الواديان شَرجا  حتى رأى رائيهم فحجحجا

ادأي تر.  

  .صاح: حجحج: وقال قوم. مواربتك األمر وكتمانه: واحلَجحجة

  خ - ج-خ-ج

  .صوت جري املاء وتكسريه: اجلَخجخة

  خج خج

  .كلمة يكىن ا عن النكَاح: اخلَجخجة: ومن معكوسه

  د - ج- د-ج

  : قال الشاعر. األرض الصلبة: اجلَدجد

  صم السنابِك ال تَقي بالجدجِد  بأوظفٍة شداٍد أسرها يجني

  : قال الشاعر. يةحنش من أحناش األرض أو من حشراا، وهو الذي يسمى الصرصر، يقرض األسِق: واجلُدجد

نذَرِميتَك ال أبا لك وآحفَظْ حد ال  فآحجدفأرة أو ج ِربنَّكتَح 

  دجدج 

  : قال الراجز. الدجدجة؛ تدجدج الليلُ، إذا أظلم: ومن معكوسه

  وانجاب لون األفُِق اليرنْدجا  إذا ما ليلُه تَدجدجا حتى

  ذ - ج- ذ-ج

  . وهلا مواضع يف املعتلّ تراها إن شاء اللّهأمهلت يف التكرير،

w  ر -ج-ر-ج
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  : قال الراجز. جرجر الفحلُ يجرِجر جرجرةً، إذا تضور وتشكَى

  جرجر لما عضه الكَلُّب

  .كثري اجلَرجرة: وفحل جراِجر

  :  هو النابغة الذبياين-قال الشاعر. نبت تأكله الدواب: واجلرجار

  صفْر مناخرها من الجرجاِر  عضيد من أشداقهاالي يتحلَّب

  : قال النابغة. القطعة من اإلبل العظيمة: واجلُرجور

  سعدان تُوِضح في أوبارها اللِّبِد  المائةَ الجرجور زينها الواهب

  .هكذا رواه األصمعي

راب يف جوفه، إذا جِرعه جرعاً متداِركاً حىت تسمع صوت وجرجر الرجلُ الش. نبت معروف: واِجلرِجري، وهو األيهقان
قالت . احلُلُوق: واجلَراجر". من شرب يف آنية الذهب والفضة فكأمنا جيرِجر يف جوفه نار جهنم : "ويف احلديث. جرعه

  : ليلى األخيلية

 وقد ألقينَه في الجراجر ِسباعاً  وكانت كذات البو تضرب دونَه

  .يف احلناجر: ِويروى

  رجرج 

. وامرأة رجراجة، إذا كان بدنها يترجرج من نعمتها. كتيبة رجراجة، إذا كانت ترجرج من كثرة أهلها: ومن معكوسه

  : قال الشاعر

 رشَأ ظمآن مذعور كأنَّها  رجراجةُ البدن ِملء الدرع خَرعبة

  : قال الراجز. وض اإلبل من املاء الذي تسئره فيخثُرما بقي يف ح: والرجِرجة

 أنفاسها رجاِرجا تتركه  فأسأرتْ في الحوض ِحضجاً حاِضجا

  ز -ج-ز-ج

  : قال الراجز. خصلة من صوف تعلق باهلودج يزين ا واجلمع جزاِجز: اجلَزجزة

زاِجزتْ حولَه الجناس كالقَر  

  س -ج- س-ج

  سجسج 
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  :  هو احلارث بن ِحلِّزة- قال الشاعر. السجسج، وهي أرض ليست بالسهلة وال الصلبة: معكوسهمن 

  والقوم قد قطعوا ِمتان السجسج  اهتَديِت وكنِت غير رِجيلٍَة أنَّى

  .ال ظلمة وال مشس: ار أهل اجلنة سجسج، ال حر وال قر، وقالوا: " ويف احلديث

  ش -ج- ش-ج

ةاجلَششتها، إذا نقَّيتها: جشجشوج شت البئرشاستخراجك ما يف البئر من تراب وغريه، ج.  

  ص - ج- ص-ج

  .أمهلت وكذلك حاهلا مع الضاد والطاء والظاء

  ع - ج-ع-ج

 قيس ابن  هو أبو-قال الشاعر. الرتول على غري طمأنينة، نزلنا جبعجاع من األرض، أي بِغلٍَظ ال يطمأنُّ عليه: اجلَعجعة
  : األسلت

 وتتركْه بجعجاع مراً  من يذق الحرب يِجد طعمها

    

  .، أي أزِعجه"جعِجع باحلُسني: "وكتب ابن زياد إىل ابن سعد

  ".أسمع جعجعةً وال أرى ِطحناً : " ومن أمثاهلم. صوت متداِرك فيه ِغلَظ كصوت الرحى: واجلَعجعة أيضاً

  عجعج 

  .عجعج البعري، إذا ضرب فرغا، أو محل عليه محل ثقيل: العجعجة؛ يقال: من معكوسهو

  : وسمي العجاج بقوله

  ويودي المودي وينجو من نَجا  يِعج ثَخَناً من عجعجا حتى

  : وقال آخر

  أعيس إن عجعجن لم يعجِعج

  .ائه عجعجةر عجاج، يسمع مل: ومن هذا قوهلم

  غ - ج-غ-ج

  .أمهلت يف الوجوه
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  ف -ج- ف-ج

  : قال الراجز. الغليظ من األرض: اجلَفْجف

  وصفْصٍف تطويه بعد صفْصِف  وصلتْ من جفْجٍف بجفْجِف كم

ومسعت جفْجفَة . وكذلك الشيء الذي مل يستحكم جفوفه فهو متجفِجف. تجفْجف الثوب، مبعىن جف: ويقال
  .وكب، إذا مسعت هزيزه وحفيفَه من السريامل

  فجفج 

  : قال الراجز. فَجفج وفُجاِفج، وهو الكثري الكالم املتشبع مبا ليس عنده: ومن معكوسه

 يلْغَطُ أحياناً وحيناً ناِبجا  حيث ترى الكُناِبثَ الفُجاِفجا

  ق - ج-ق-ج

  .أمهلت يف املكرر، وكذلك حاهلا مع الكاف

  ل -ج- ل-ج

  :  هو أوس بن حجر-قال الشاعر. وكل شيء خلطت بعضه ببعض قد جلْجلْته. جلْت الشيء، إذا حركته بيدكجلْ

  كما أمضيتْ مخشوبة لم تُقَرم  طَورين ثم أمرها فجلْجلَها

  .قَرمه، إذا عضه مبقدم فيه: مل تعض، يقال: مل تقَرم. يعين الِقداح

  : قال الراجز. موضع: وجالِجل. موضع: ودارةُ جلْجل.فمعرو: واجلُلْجل

  أو حائش من سحٍق حوامل  أثل زال من جالجل فقلتَ

  لجلج 

  : قال الشاعر. ورجل لَجالج، إذا كان كذلك أيضاً. لَجلَج الرجلُ لَجلَجةً، إذا مل يِبن كالمه: ومن معكوسه

  نَّك تَلْقى باطَل القول لَجلَجاوأ  تَر أن الحقَ تَلْقاه أبلَجا ألم

  :  هو زهري-قال الشاعر. لَجلَج اللقمةَ يف فيه، إذا أدارها ومل يِسغها: ويقال

  أصلَّتْ فهي تحت الكَشْح داء  مضغَةً فيها أنيض يلجلج

  م -ج-م-ج
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القبائل : وجماجم العرب.  مستقَر الدماغمججمة الرأس، وهي: واجلُمجمة. جمجم يف صده شيئاً، إذا أخفاه ومل يبده
كَلِْبي، استغنيت أن تنسب إىل شيء من بطونه، : اليت جتمع البطون، فينسب إليها دوم، حنو كلب بن وبرة، إذا قلت

  .وكذلك ما أشبهه

  مجمج 

  .مجمجاملَجمجة؛ مجمجت الكتاب، إذا ضربت عليه بالقلم أو غريه ة كتاب م: ومن معكوسه

  ن - ج-ن-ج

  : قال كُثَري. ِجنِجن، بالكسر، وهو األغلب: ويقال. اجلَنجن، واجلمع جناجن، وهي عظام الصدر

 يبقَ إال منِْطق وجناجن فلم  رأت رجالً أوس السفار بجسمه

  .وهذا شيء ال يعرف. وأحد اجلَناجن جنجون: وأحسب أنّ أبا مالك قال

  نجنج 

  : قال. نجنجت الرجلَ عن األمر، إذا دفعته عنه: يقال. وهو املنع عن الشيء.  النجنجة:ومن معكوسه

  بدا حاجب اإلصباح أو كاد يشِْرقُ  حلْيةَ بعدما عن ماء فنَجنَجها

  و -ج- و-ج

  .اجلُؤجؤ، يهمز وال يهمز، وجيمع جآجئ، وهو الصدر

  ه - ج- ه-ج

  :  هو رؤبة-قال الراجز. به، إذا زجرتهجهجهت بالسبع، وهجهجت 

  جهجهتُ فآرتَد ارتداد األكْمِه

  :  هو مالك بن الريب-وقال الشاعر

  يغْشَى المهجِهج حد السيِف أم رجال  سيفي فما أدري إذا ِلبٍد جردت

  .ضاًاسم رجل أي: واجلَهجاه. اسم رجل: واهلَجهاج. يوم لبين متيم معروف: ويوم جهجوه

  هجهج 

  .ظَليم هجهاج، كثري الصياح: ومن معكَوسه
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  ي - ج-ي-ج

  .أمهلت

  حرف الحاء

  وما بعده في المكرر 

  خ - ح-خ-ح

  .أمهلت يف الوجوه

  د - ح- د-ح

  دحدح 

  .ِدحنِدح، فستراه يف بابه مفسراً إن شاء اّهللا: قوهلم. رجل دحداح ودحدح، وهو القصري: من معكوسه

  ذ - ح- ذ-ح

  .وحذاِحذ مثله. ذ، إذا كان بعيداً صعب املطلبمخس حذْحا

  ذحذح 

  .الذحذَحة، ذَحذَحِت الريح التراب، إذا سفته: ومن معكوسه

   ر -ح-ر-ح

  رحرح 

    

  .موضع: ورحرحانُ. إناء رحرح ورحراح، إذا كان واسعاً قصري اجلدار: استعمل من معكوسه

  ز -ح-ز-ح

  :  هو الشماخ- قال الشاعر. و األمل من خوف أو حزنوجد يف صدره حزحزة، وه

 ِعياٍذ في القلوب حزاحز والبني  وصدتْ صدوداً عِن شريعة عثلب

w  زحزح 
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  .ما تزحزح من مكانه، إذا مل يزل: ومن معكوسه

  س -ح- س-ح

  .ي الرجل حسحاساًخفيف احلركة، وبه مس: ورجل حسحاس. حسحست اللحم على اجلمر، إذا قَلَّبته عليه

  سحسح 

أرض سحسح، : وقالوا. السحسح؛ مطر سحسح وسحساح، وهو الشديد الذي يقِْشر وجه األرض: ومن معكوسه
  .يريدون الواسعة، وال أدري ما صحته

  ش -ح- ش-ح

  .احلركة ودخول القوم بعضهم يف بعض: احلَشحشة

  شحشح 

  : وأنشدوا لرجل من قُضاعة.  إذا كان مقِدماًرجل شحشح وشحشاح،: ومن معكوسه

  واستبسَل المدجج الشَحشاح  إذا ما مِسي األرواح إني

    أقدم حيث تُقْصفُ الرماح

  .مسيت الشيء، إذا سلَلْته

  ص - ح- ص-ح

.  ِورد حصحاص، إذا كان بعيداً:وقالوا". اآلنَ حصحص احلَق : "ومنه قوله تعاىل. حصحص الشيء، إذا وضح وظهر

حصحص : ويقال. األثْلَب والكَثكَث: ِبِفيه اِحلصِحص، يعنون التراب، كما قالوا: وقالوا. موضع معروف: واحلَصحاص
  .البعري بصدره األرض، إذا فحص احلصى ِحبرانه حىت يلني ما حتته

  صحصح 

  : قال الراجز.  وهو الفضاء الواسعالصحصح والصحصاح والصحصحان،: ومن معكوسه

 الموامي بنجوم لُمح نرمي  كأنَّنا فوقَ الفضاء الصحصح

  : وقال اآلخر. وشبه اإلبل بالنجوم لبياضها. املوامي مجع موماة، وهي القفر من األرض: قال أبو بكر

 الرعاِن ورمال دهس غُبِر  وكم قطعنا من ِقفَاٍف حمس
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 بالقَرس بعد القَرس يقِْذفُنا  قُذٍف كَالتُّرس وصحصحاٍن

  : وقال لبيد

  مجدالً بالصفْصِف الصحصاح  تركتُه للقَدِر المتاح

  ض - ح- ض-ح

  .ضرب من النبت، عن أيب مالك، ومل جيىء به غريه: احلُضحض

  ضحضح 

  : قال الراجز.  وجه األرضالضحضح والضحضاح والضحاضح املاء املترقِرق على: ومن معكوسه

 يِسيح في سواء األبطَح حين  يجري بها اآلُل كمتن الضحضح

  ط -ح- ط-ح

وكل شيء أخذت فيه من عمل أو مشي فأسرعت فيه فقد . ، إذا أسرع"السرعة؛ حطْحطَ يف مشيه : احلَطْحطَةُ
طْتطْحح .ثْر ِصغار أبيضطَاطة، وهو بومن ذلك قوهلم للشيء إذا استصغروه.  يظهر يف الوجوهواحلَطَاط، واحدها ح :

  .حطَاطة

  .هو عريب مستعمل: وقال أبو حامت

  طحطح 

  .ومنه طَحطَح مالَه، إذا فرقه. الطحطَحة؛ طَحطَح الشيَء، إذا أهلكه وأتلفه: واستعمل من معكوسه

  ظ -ح- ظ-ح

  .أمهلت يف التكرير، وكذلك حاهلا مع العني والغني

  ف -ح- ف-ح

  .مسعت حفحفةَ الضبع وخفخفتها، باحلاء واخلاء، أي صوا: ويقال. حفيف جناحي الطري: احلَفْحفَة

  فحفح 

فحفح النائم، إذا نفخ يف نومه، باحلاء : ويقال. الفَحفَحة، وهو تردد الصوت يف احللق، شبيه بالبحة: ومن معكوسه
w  .واخلاء
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  ق - ح-ق-ح

سري حقحاق، : ويقال". خري األمور أوساطُها وشر السِري احلقْحقَةُ : "ويف احلديث. تعاب الدابةشدة السري وإ: احلَقْحقَة
  .أي شديد؛ وِخمس حقحاق، زعموا

  قحقح 

  .القُحقُح، وهو عظم العصعص الذي يسمى عجب الذنب: ومن معكوسه

  ك - ح-ك-ح

  كحكح 

  .ت فتحاتت أسنانهاالكُحكُح؛ ناقة كُحكُح، إذا هِرم: من معكوسه

  ل -ح- ل-ح

  .ركني رزين: ومِلك حالِحل. اسم رجل: وحلْحلَة. اسم موضع: حلْحل

  : قال الشاعر. وما تحلْحلَ فالن عن جملسه، إذا مل يتحرك

  ثَهالن ذو الهضباِت هل يتَحلْحُل  بكفِّك إن أردتَ بناءنا فآرفع

  لحلح 

  : قال الراجز. لَحة، أي يابسةخبزة لَح: ومن معكوسه

  ومذْقٍة كقُرب كَبش أملَح  اتَّقَتْنا بقُريص لَحلَح حتى

  .اخلَصر: القُرب

  م -ح-م-ح

    

. شديد السواد، وحماِحم أيضاً: وأسود ِحمِحم. حمحم الفَرس حمحمةً، إذا ردد الصوت ومل يصهل كاملُتنحِنح

  .نبت: واِحلمِحم. ئرطا: واحلمِحم

  محمح 
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هذا رجل محماح، يوصف به : وقد قيل. ضيق خبيل: خفيف نِزق، وقالوا: املَحمح؛ رجل محمح، قالوا: ومن معكوسه
  .الكذّاب، زعموا: واملَحاح. البخيل

  ن - ح-ن-ح

  نحنح 

وِطر رجل من األعراب أن يشرب علبة لنب خ: أخربنا عبد الرمحن عن عمه قال. النحنحة، عربية صحيحة: من معكوسه
من تنحنح فال : فقال. تنحنحت: كَبش أملَح، وشدد احلاء، فقالوا: حليب وال يتنحنح، فلما شرب بعضها جهده فقال

أفلَح.  

  و -ح- و-ح

  وحوح 

. دد نفَسه يف حلقه حىت يسمع له صوتوحوح الرجلُ من وحوح الربد، إذا ر: الوحوحة؛ يقال: استعمل من معكوسه

بني القوابل: ويقال للمرأة إذا طُلِّقَت وححوها تح ضرب من الطري، وال أدري ما صحته. تركتوحِوذكر قوم أن الو.  

  ه - ح- ه-ح

  ! أمهلت يف الوجوه إال أن تكون يف كلمتني مثل حه حه وما أقل ما جتيء

  ي - ح-ي-ح

  .أمهلت

  حرف الخاء

  وما بعده 

   د - خ- د-خ

  .دويبة: اخلدخد والدخدِخ

  دخدخ 

  .ورجل دخدخ ودخاِدخ، إذا كان قصرياً ضخماً. تدخدخ الرجلُ، إذا تقبض؛ وهي لغة مرغوب عنها: ومن معكوسه

w  .دخدوخ، أي اسكت:  قالوا لهفأما الدخدخ والدخدوخ فكلمة هلم، إذا أرادوا أن يقذَعوا الرجلَ أو يردوا كالمه يف فيه
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  ذ - خ- ذ-خ

  .أمهلت يف التكرير

  ر -خ-ر-خ

  .تردد النفَس يف الصدر، وكذلك صوت جري املاء يف مضيق: اخلرخرة

  رخرخ 

  .الرخرخة؛ طني رخرخ، إذا كان رقيقاً، وكذلك العجني. ومن معكوسه

  ز -خ-ز-خ

  : قال الراجز. الكثري العضلرجل خزخز وخزِخز وخزاخز، وهو الغليظ 

  ضخم الكراديس جالٍل خزِخز  قَرنوني بِمصك ذي جرز قد

  زخزخ 

  .كناية عن النكاح، زخها وزخزخها: الزخزخة: ومن معكوسه

  س -خ- س-خ

  .أمهلت يف التكرير

  ش -خ- ش-خ

  . يغيبالدخول يف الشيء، تخشخش يف الشجر، إذا دخل فيه حىت: اخلَشخشة

  : قال الراجز. حكاية صوت الشيء اليابس، إذا حك بعضه بعضاً: واخلَشخشة

  للدرع فوق منِْكبيه خَشْخَشَه  تعدو به عنَشْنَشَه عنَشْنَش

خشخاش بن جناب من بين العنبر، وقد روى : قال أبو بكر. وأحسب أن اشتقاق اسم خشخاش من الدخول يف الشيء
  .النيب، صلّى اللّه عليه وسلم، هو وأبوهعن 

مسعت : اخلفيف السريع؛ يقال: واخلَشخاش. فأما اخلَشخاش وهو احلب املعروف فذكر اخلليلُ أنه عريب صحيح
  .خشخشةَ احلصى واخلَرز يف احلُقَّة، إذا حركتها
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  .أمهلت يف التكرير

  ض - خ- ض-خ

واخلَضخضة . القَطران أو شيء يشبهه تهنأ به اإلبل: " واخلَضخاض. اإلناء إذا حركتهصوت املاء القليل ِيف : اخلضخضة
مذيه حىت ميين أو يالرجل ذَكر وِشيخاض. املنهي عنها يف احلديث، وهو أن يضقال . كثري املاء والشجر: ومكان خ

  : يه، جاهلي حاِجز بن عوف، وهو أحد الرجليني ممن كان يغزو على رجل- الشاعر

 قد بلغ الماء ِحذْفارها ل  خضاِخضة بخَضيع السيو

  ط -خ- ط-خ

  طخطخ 

  :  هو ذو الرمة-قال الشاعر. الطَّخطَخة؛ طَخطَخ الليل بصره، إذا منعه من النظر: من معكوسه

  تَطَخطُخُ الغيم حتى ماله جوب  ليل ِتمام كان طاِرقَه أغباشَ

  ظ -خ- ظ-خ

  .أمهلت

  ع - خ-ع-خ

  .ضرب من النبت، وليس بثبت: خعخع: أمهلت إالّ يف قوهلم

  غ - خ-غ-خ

  .أمهلت

  ف -خ- ف-خ

  .مسعت خفخفةَ الضبع وحفحفتها أيضاً: يقال. صوت الضبع: اخلَفْخفَة

  ق - خ-ق-خ

  .أمهلت يف التكرير، وكذلك حال اخلاء والكاف
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  .لْخال املعروف من احلِليواخلَ. خلْخلت العظام، إذا أخذت ما عليها من اللحم

  : قال الراجز. الرمل الذي فيه خشونة: واخلَلْخال

  من ساِهكاٍت دقٍَق وخَلْخاْل

  : قال الراجز. خلْخال وخلْخل: وقد قيل يف اخلْلخال الذي من احلُِلي. وجلْجالْ: وروى الكوفيون: قال أبو بكر

  براقةُ الِجيد صموتُ الخَلْخل

  لخلخ 

    

ورجل لَخلَخاينّ، إذا كانت فيه لُكْنة ويتشبه . عريب معروف: اللخلَخة، وهي ضرب من الطِّيب: ومن معكوسه
  .باألعراب

  م -خ-م-خ

ضرب من النبت له : واِخلمِخم. وبه سمي اخلَمخام، رجل من بين سدوس. أن يتكلَّم الرجلُ كأنه خمنون تكبراً: اخلَمخمة
  .حب يؤكل

  مخ مخ

  .املَخمخة؛ مخمخت ما يف العظم وتمخمخته، إذا استخرجته: ومن معكوسه

  ن - خ-ن-خ

  .اخلَنخنة شبيه باخلَمخمة، إال أا خترج من اخلياشيم

  نخنخ 

  .تنخنخ البعري، إذا برك مث مكَّن لثِفناته من األرض: ومن معكوسه

  و -خ- و-خ

  وخوخ 

ِرخو : وكذلك متر وخواخ. ِرخو اللحم: الوخوخة، وهي استرخاء اللحم واجللد، رجل وخواخ: استعمل من معكوسه
  : قال الراجز. وكل مسترخ وخواخ. اللِّحاء
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  صدق إذا ما كذب الوخْواخ  ليث إذا طاخَ آمرؤ نفاخ

  ه - خ- ه-خ

  .أمهلت

  ي - خ-ي-خ

  .أمهلت

  حرف الدال وما بعده

  .لوجوهأمهلت الدال والذال يف ا

  ر - د-ر-د

؛ واملخاطَبة ذا أنثى، أي أعييِتين صغرية " أعييِتين بأشٍر فكيف بدردٍر: "ومثل من أمثاهلم. مراكز سنوخ األسنان: الدردر
بأشر أسنانِك، وهو التحزز الذي يكون يف أطرافها، وإمنا ذلك للشباب، فكيف بدردر، أي فكيف بِك وقد عِضضِت 

  .حكاية صوت املاء يف بطون األودية وغريها إذا تدافع فسمعت له صوتاً: والدردرة. على دردِرِك

  ز - د-ز-د

  .أمهلت الدال مع الزاي يف الوجوه، وكذلك حاهلا مع السني والشني يف التكرير

  ص -د- ص-د

  .أمهلت وهلا مواضع يف املعتلّ تراها إن شاء اللّه، وكذلك حاهلا مع الضاد والطاء والظاء

  ع -د- ع-د

  : قال الشاعر. دعدعت اإلناَء دعدعةً، إذا مألته

  دعدع ساقي األعاجم الغَربا  سرة الركاِء كما فدعدعا

  : قال. إناء من فضة أو خشب: والغرب هاهنا. واٍد معروف: الركاء، مفتوح األول

   نُضاراتَراموا به غَرباً أو  انكَب أزهر بين السقاِة إذا

  : وقال آخر
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هاألربع البنين نحن بنو أم  هعدعدفْنَةَ المالمطعمون الج  

  : قال احلادرة. كلمة تقال للعاثر يف معىن اسلَم: ودع دع. أي املألى

  حرٍج يِتم من الِعثار بدعدع  ومِطيٍة كَلَّفْتُ رحل مِطيٍة

  عدعد 

  .دعدة، وهي السرعة يف مشي أو غريه، عدعد يف عمله، إذا أسرع فيهالع: ومن معكوسه

  غ -د- غ-د

  .الدغْدغة مستعملة وأحسبها عربية، وهي شبيهة بالقرص بأطراف األصابع

  ف -د- ف-د

  فدفد 

خصوا بالتشبيه ا الفَدفَد، وهي األرض الغليظة املرتفعة ذات احلصى فال تزال الشمس تبرق فيها، فلذلك : من معكوسه
الرجال يف احلرب إذا برقت بينهم السيوف.  

  ق -د- ق-د

  : قال الراجز. العدو الشديد؛ دقْدق الرجل، إذا رِكب رأسه يف عدوه كأنه يهوي: الدقدقَة

  دقْدقَةَ الِبرذوِن في أخرى الجلب

  ك -د- ك-د

ومنه اشتقاق ناقة دكّاُء، إذا كانت . الدكداك واجلمع الدكادكوكذلك . أرض فيها غلَظ وانبساط: الدكْدك والدكِْدك
  .اشتقاق الدكّان من هذا: مسعت األخفش يقول: وقال أبو عثمان. مفتِرشةَ السنام يف ظهرها أو مجبوبةً

  ل -د-ل-د

فُذ الطَّويلُ الشوِك، العظيمم، وهو هذا القُنهيل، زعم قوم أنه الشلْدى وكانت ب. الدسمغلة النيب، صلّى اللّه عليه وسلّم، ت
  .الدلْدلَ

والدلْدلَة والنودلَة : وقال أبو حامت. حتريك الشيء املنوط: والدلدلة. حتريك الرجل رأسه وأعضاءه يف املشي: والدلدلة
  .مر يدلِْدلُ وينوِدلُ، إذا مر يضطرب يف مشيه: يقال. واحد
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  م - د-م-د

مدمره أبو عبيدة يف الترتيل، واهللا أعلم : ةالداالستئصال، وهكذا فس  

  ن -د- ن-د

  :  هو حسان- قال الشاعر. حطام اليبيس: الدنِدن

  كالسيل يغْشَى أصوَل الدنِْدِن البالي  يغْشَى رجاالً ال خَالقَ لهم والماُل

القَفيف، فإذا حالَ عليه احلولُ يف السنة الثانية فهو الدِرين، فإذا العشب إذا جف يف أول سنة فهو اليبيس و: قال أبو بكر
  .حالَ عليه احلولُ الثالث وفَسد فهو دنِدن

    

فأما دندنتك ودندنةُ : " ويف احلديث. والدندنة حنو اهلَينمة واهلَتملَة، وهو الكالم يردده اإلنسان يف صدره وال يفهم عنه
عاذ فال نهامِسنِدنُ : " ، فقال النيب، صلَّى اللّه عليه وسلَّم"حندحولَهما ن."  

  و -د-و-د

  .أمهلت يف التكرير

  ه -د- ه-د

تدهده؛ وهفْل، إذا دفعتلٍْو إىل سالشيَء من ع تهقال . حواشي اإلبل، أي صغارها أو ِخساسها: والدهداه. دهد
  : الراجز

رمنها ي َل الدهداهعقد جهلَتْ  كَبعوج هنَّبجلَّتُها تَج 

  هدهد 

  :  هو الراعي- قال الشاعر. هدهد احلَمام هدهدةً، وحمام هداِهد: اهلَدهدة، وهو صوت احلَمام، يقال: ومن معكوسه

  يدعو بقارعة الطريق هديال  كُهداِهٍد كَسر الرماةُ جناحه

مد الطائر املعروف سهته يف صوتهواهلُددهاداً. ي بذلك هلَددهاداً وهدوا هوقد مس.  

  ي -د- ي-د

  .أمهلت يف التكرير

w  حرف الذال
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  وما بعده 

  ر - ذ-ر-ذ

ذرذار، وهو لقب رجل من العرب؛ وأحسب أن اشتقاقه من الذرذَرة، وهو تفريقك الشيَء : استعمل من وجوهها
  .ضرب من املطر، وهلذا باب تراه فيه إن شاء اّهللا: والرذاذ. ت به ذلكوتبديدك إياه؛ ذَرذَرته من يدي، إذا فعل

  ز - ذ-ز-ذ

  .أمهلت الذال مع الزاي، وكذلك حاهلا مع السني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء يف التكرير

  ع -ذ- ع-ذ

ا املوضع مبعىن، إالّ أن الذَّعذعة تستعمل يف والذَّعذعة والزعزعة يف هذ. ذَعذَعِت الريح الشجر، إذا حركته حتريكاً شديداً
. تذعذع القوم، وذَعذَعهم الدهر: ويقال. زعزع مالَه، إذا فرقه: ذَعذَع مالَه، إذا فرقه، وال يقال: تفريق األشياء؛ يقال

  .وذَعذَع ِسره، إذا أذاعه

  غ -ذ- غ-ذ

  .أمهلت يف التكرير

  ف -ذ- ف-ذ

  .ذَفْذَف عليه، إذا أجهز عليه، مثل ذفَّف، سواٌء: يف قوهلمأمهلت يف التكرير إالّ 

  ق -ذ- ق-ذ

  .أمهلت الذال مع القاف، وكذلك حاهلا مع الكاف يف التكرير

  ل -ذ-ل-ذ

  : ذيل القميص، واجلمع ذَالِذل، قال الشاعر: الذلْذُل

 لوال الحياء أطرتها إحضاراً  فخرجتُ أحضر في ذَالذل جبتي

  لذلذ 

  .ورجل لَذْالذ، إذا كان سريعاً يف عمله. وبه مسي لَذْالذاً. اللَّذْلَذَة، وهي السرعة واخلفَّة: ومن معكوسه
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  م - ذ-م-ذ

  .أمهلت يف التكرير، وهلام مواضع يف املعتلّ

  ن -ذ- ن-ذ

  .أمهلت يف التكرير

  و -ذ-و-ذ

  . الذئْب يوذِْوذ وذْواذاً، إذا مر مسرعاًومر. سريع املشي: وهو رجل وذواذ. الوذْوذة: استعمل من معكوسه

  ه -ذ- ه-ذ

  هذهذ 

  .اهلَذْهذَة، سيف هذْهاذ؛ وهذاهذ، إذا كان صارماً: استعمل من معكوسه

  ي -ذ- ي-ذ

  .أمهلت

  حرف الراء

  وما بعده 

  ز -ر-ز-ر

  زرزر 

  .لسريعاخلفيف ا: والزرزار. الزرزرة، وهي حكاية صوت الزرزور: استعمل من معكوسه

  س - ر- س-ر

  .رسرس البعري رسرسةً، إذا برك مث فحص األرض بصدره ليتمكَّن

  ش - ر- ش-ر

  .خبزة رشرشة ورشراشة، إذا كانت يابسة ِرخوة: الرخاوة، عظم رشراش، إذا كان ِرخواً، وكذلك: الرشرشة
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  شرشر 

أن يحك سكيناً على حجر حىت يخشن حدها، : والشرشرة. ئرطا: والشرشور. ومن معكوسه الشرِشر، وهو نبت
. سنة العرب: وما اِخلتان؟ قال: قال. أريد أن أختنك: قال أعرايب البنه: أخربنا األصمعي قال: وأخربنا أبو حامت قال

  . أي استأِصلأسِحت أسِحت،: فأخذ شفرةً فشرشرها على صخرة مث أحنى على غُلْفيت فقلت: قال

  : قال الشاعر. إذا محاه وحفظه؛ وألقى عليه شراِشره، إذا ألقى عليه ِثقَله. ألقى فالن على فالن شراِشره: ويقال

 أناخ بآخَِرينا شَراِشره  إذا ما الدهر جر على أناٍس

 الشّاِمتون كما لَِقينا سيلْقَى  للشّامِتين بنا أفيقوا فقْل

  .عرب شرشرة وشراِشراً وشرشاراًوقد مست ال

  ص -ر-ص-ر

  .وبناء رصيص ومرصوص. رص البناَء ورصرصه، إذا أحكمه وسد خلَلَه

  صرصر 

    

قال . صوت صر اجلُندب والبازي؛ صر صرا وصرصر يصرِصر صرصرةً: والصرصرة. دويبة: الصرصر: ومن معكوسه
  :  جرير- الشاعر

قْلَتَي لَِحٍم ذاكُملو مجوادةُ يأ العالي  سبرفوق الم ِصررباٍز يص  

  .البخيت من اإلبل وولَد البخيت، بالصاد والسني: والصرصور

  .باردة: وريح صر وصرصر

  ض -ر-ض-ر

ر ذو ِسهلَة : يقال.  احلصى الذي جيري عليه املاءاحلَصى، وأكثر ما يستعمل يف: والرضراض. كَسرك الشيَء: الرضرضة
  : قال الراجز. وكل شيء كسرته فقد رضرضته. وذو رضراٍض، فأما السهلة فهو رمل القنا الذي جيري عليه املاُء

  يتْركْن صوان الصوى رضراضا

  ط - ر- ط-ر

  .أرته اإلبل يف اِحلياض، حنو الرجِرج، ومل يعرفه أصحابنااملاء الذي أس: الرطراط: ذُكر عن أيب مالك أنه قال
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رجلُ مطَرِطر، : يقال. هي شبيهة بالطَّرمذَة: قال أبو حامت. الطَّرطَرة، وهي كلمة عربية وإن كانت مبتذَلةً: ومن معكوسه
  .إذا كان كذلك مع كثرة كالم

  : موضع بالشام ذكره امرؤ القيس: وطَرطَر

  بتاِذفَ ذاِت التَّلِّ من فوق طَرطَرا  رب يوم صالٍح قد شَِهدتُه أال

  ظ - ر- ظ-ر

  .أمهلت يف التكرير

  ع -ر-ع-ر

ورمبا . اضطراب املاء الصايف على األرض: والرعرعة. غالم رعرع ورعراع لليفَع، وال يكون ذلك إلّا مع حسن الشباب
  .اضطرب على األرضترعرع السراب أيضاً، إذا : قيل

  عرعر 

. أعاله: وعرعرة اجلبل. يقول بعض الناس إنه السرو: قال أبو حامت. العرعر، وهو ضرب من الشجر: ومن معكوسه

  .إنا أجلأنا العدو إىل عرعرة اجلبل وحنن حبضيضه: ويف بعض كتب األوائل. سنامه: وكذلك عرعرة الثور

  : قال الشاعر. ادتهم، الواحد عراِعرس: وعراِعر القوم

وسار تحت لوائِه خَلَع األقوام  الملوك راِعرى وعرالع رشَج  

  .عراِعر: ويروى

  : قال الشاعر. مسعت عرعار الصبيان، إذا مسعت اختالط أصوام: ويقال

 وليدهم بها عرعاِر يدعو  متَكَنِّفَي جنْبي عكاظَ كليهما

  : وقال اآلخر. مبين على الكسر: عرعاِر

 واليسرى على الثَّرثاِر يمناه  إذا كان على مطاِر حتى

    قالت له ريح الصبا عرعاِر

  .موضع مشهور: وعراِعر. قَرقاِر: ويروى

  غ -ر-غ-ر

وذُكر عن أيب عمرو بن العالءأنه . يف كل يوم مرةًِورد من أوراد اإلبل؛ سقى إبلَه الرغْرغَةَ، وهو أن يسقيها : الرغْرغَة
  .الظاِهرةُ: الرغرغة أن يسقيها يوماً بالغداة ويوماً بالعشي، فإذا سقاها يف كل يوم إذا انتصف النهار فذلك الِظمُء: قال
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  غرغر 

  : قال. وكذلك الغرغَرة بالدواء أيضاً. هالغرغرة، وهو أن يردد اإلنسانُ املاَء يف حلقه فال يمجه وال يسيغ: ومن معكوسه

  وإما سقاه الماء مج وغَرغَرا  ِببرد الماء وهو بالؤه ويدعو

وتغرغَرت عينه، إذا تردد فيها . غَرغَره بالسكِّني، إذا ذحبه، وغَرغَره بالسنان، إذا طعنه يف حلقه: وكثر ذلك حىت قالوا
  .حوصلَّته: ة الطائروغُرغُر. الدمع

  ف - ر-ف-ر

ورفْرف الرجلُ على القوم، إذا حتنن . رفرفة الطائر، وهو أن يرفِْرف جبناحيه وال يربح كأنه حيوم على الشيء: الرفْرفَة
  .لمالثوب من الديباج وغريه إذا كان رقيقاً حسن الصنعة، وكذلك فسره أبو عبيدة اللّه أع: والرفْرف. عليهم

وزعموا أن الرفْراف . وأرى أن من ذلك رفْرف الفُسطاِط. زرد يشد بالبيضة فيطرحه الرجلُ على ظهره: ورفرف الدرع
  .طائر أيضاً

  فرفر 

  : قال الشاعر. الفَرفَرةُ؛ فَرفَر الفرس اللِّجام يف فيه، إذا حركه: ومن معكوسه

  شَى الهيذَبى في دفِّه ثم فَرفَرام  راعه من جانبيه كليهما إذا

  .اهلَربذَى، وهو ضرب من املشي: ويروى

. وهو الذي يسمى بالفارسية زرين ِدرخت: قال أبو حامت. ضرب من الشجر تتخذ منه الِعساس والِقصاع: والفَرفار

  .وفَرفَر الرجل، إذا نفض جسده.  هو الفُراِفل أيضاً:سِويق يتخذ من مثر الينبوت، ويقال: والفُرفُور والفُراِفر

  ق -ر-ق-ر

    

. ترقْرق الدمع يف العني؛ ورقْرق اخلَمر، إذا مزجها: ومنه. ترقْرق املاُء على األرض، إذا جرى جرياً سهالً: الرقْرقَة

  .ما اضطرب منه: ورقراق السراب

  .كثري املاء: وسيف رقاِرق ورقْراق

  قرقر 

  : قال الراجز. وقَرقَر احلادي، إذا طرب يف ِحدائه. القَرقَرة، وهو أحسن اهلدير وأصفاه: ومن معكوسه

  وكان حداء قُراِقريا  أبكَم ال يكلِّم المطيا

w  : وقال اآلخر
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بر هربعجوٍز من أناٍس شَه  بعد القَرقره علّمتها اإلنقاض  

أغرت عليها فسلبتها اإلبلَ اليت كانت ترعاها فتسمع قرقرةَ الفحول فصارت ترعى الغنم فتنِقض : يقول: قال أبو بكر
وكذلك فُسر . مستٍو: وقاع قَرقَر. وهو صوت خيرج من باطن اللسان وأعلى احلَنك: قال. الدعاء بالغنم: ن، واإلنقاض

  : قال بشر بن أيب خازم. وقَرقَر احلمام قَرقَرةً وقَرقَِريراً". ٍريبطَح هلا يوم القيامة بقاٍع قَرق: " يف احلديث

 بآبن ضباء الحمام المقَرِقر دعا  إذا قَرقَرتْ في بطن واٍد حمامة

: كرقال أبو ب. ابن ضباء رجل من بين أشد كان جاراً يف بين عامر فقتلوه فعيرهم ِبشر بن أيب خازم بذلك: قال أبو بكر

. ضرب من السفن، عريب معروف: والقُرقُور. مل يأِت مصدر على فَعلَلَ فَعلَِليالً إال قَرقَِريراً وحرفاَ آخر وهو غَطْمِطيط

  : قال الراجز

طِْليم هقُور ساٍج ساجبالِقير  قُر ِرينْباِت زبوالض 

  : قال الراجز. موضع: وقراِقر. حكاية الضِحك إذا استغرب فيه الرجلُ: والقَرقَرة

  فَوز من قراِقٍر إلى سوى  در رافٍع أنَّى اهتدى للّه

  .موضع بناحية السماوة: سوى، بفتح السني: وكان ابن الكليب يقول. موضع: سوى

  .وقَرقَر الرجلُ الشراب يف حلقه، إذا مسعت له صوتاً

  ك -ر-ك-ر

وكذلك رجل . بين الركْركَة والركاكة: ورجل رِكيك. ي املطر ِركّا إذا كان ليناً ضعيفاًومنه سم. الضعف: الركْركة
  .وقد مر يف الثنائي. أَرك، وهو ضعيف النحيزة

  كركر 

 االرتداد عن الشيء؛ دفعه عن ذلك وكَركَره: والكَركرة. الكَركرة، وهو الضحك؛ كَركَر، إذا ضحك: ومن معكوسه

  .عنه وتكَركر السحاب، إذا تراد يف اهلواء

  : قال الراجز. السعدانة اليت تصيب األرض من صدره إذا برك: وِكركرة البعري

 وثَِفناٍت ملْس ِكرِكرٍة  خَوى على مستوياٍت خَمس

  .اجلماعات من الناس: روالكَراِك. واٍد بعيد القعر يتكركر فيه املاُء، أي يتراد لغة ميانية: والكُركُور

  ل - ر- ل-ر

  .أمهلت

w  م -ر-م-ر
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  : قال الشاعر. كلَّمته فما ترمرم، أي ما رد جواباً

 فلم ينِْطقْ ولم يتَرمرم أساخَ  ففاءوا ولو أسطو على أم بعضهم

  .ضرب من احلَمض: والرمرام. وضربه فما ترمرم من مكانه، أي ما تنحى

  مرمر 

ناعمة اجلسم كأنها تترجرج : وامرأة مرمارة ومرمورة. ضرب من احلجارة أبيض صاٍف معروف: املَرمر: كوسهومن مع
  : قال ذو الرمة. نعمة اجلسم وترجرجه: واملَرمر أيضاً. من نعمتها

  ونصفاً نقاً يرتَج أو يتَمرمر  تَرى خَلْقَها نصفاً قناةً قَويمةً

  .وجسم مرمار ومراِمر ومرمور، إذا كان ناعماً

  ن -ر-ن-ر

  .أمهلت يف التكرير

  و - ر- و-ر

  ورور 

  .الورورة؛ ورور بعينه، إذا نظر نظراً حادا وأدار عينه: من معكوسه

  ه -ر-ه-ر

  .ترهره اجلسم، إذا ابيض من النعمة، فهو رهراه ورهروه: يقال

  .رهروه، إذا كان صافياًوماء رهراه و

  هرهر 

وماء هرهور وهراِهر، إذا . مسعت هرهرةَ األسد، إذا ردد زئريه: اهلَرهرة، حكاية صوت األسد، يقال: ومن معكوسه
  .هرمة: وشاة هرهور وهرهر. ما تساقطَ من حمل الكَرم قبل إدراكه؛ لغة ميانية: واهلُرهور. كان كثرياً

  ي -ر-ي-ر

  .أمهلت يف التكرير

w  حرف الزاي
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  وما بعده 

  س - ز- س-ز

  .أمهلت الزاي مع السني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء يف التكرير

  ع -ز-ع-ز

    

كيف : يقال. الشدائد من الدهر: والزعازع. وكذلك ريح زعزاع. عاصف تزعزع كلَّ شيء. ريح زعزع: الزعزعة
  كنت يف هذه الزعازع؟ 

  غ -ز-غ-ز

  .ضرب من الطري، زعموا، وال أعرف ما صحته: والزغْزغ. اخلفة والنزق؛ رجل زغْزغ، إذا كان كذلك: الزغْزغَة

  غزغز 

  .الغزغُز، وهو الشدق يف بعض اللغات: ومن معكوسه

  ف - ز-ف-ز

ومسعت . وكذلك ريح زفْزاف.  دائمتهصوت حفيِف الريح؛ ريح زفْزف وزفْزافة، إذا كانت شديدةَ اهلبوب: الزفْزفَة
  .زفْزفَةَ املوكب، إذا مسعت هزيزه

  : قال اهلُذيل. نبت أخضر مسترٍخ ناعم: والزفْزف

  حمى زفْزفاً منها ِسباطاً وِخروعا  أيكة ال يأمن الناِس غَيبها له

  .أي له غَيضة ال يأمن الناس أن يكون فيها ما يكرهون

  ق -ز-ق-ز

يف فيهز قه، إذا مجقْزه وزخالطائر فَر وكذلك زقزق بذرقه، إذا ألقاه. ق.  

  ك -ز-ك-ز

  .زك الفَرخ والرجلُ وزكْزك، إذا خطا خطْواً متقارباً ضعيفاً

w  ل - ز- ل-ز
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  .شدائده: وزالزل الدهر. االضطراب؛ أخذ من زلزلِت األرض ِزلزاالً: الزلْزلَة

  .ن ينساغ بال كُلفة من صفائهوماء زالل وزالِزل، إذا كا

  م -ز-م-ز

القطعة من السباع أو اجلن فيما تزعم العرب، : والزمِزمة. وأصل الزمزمة الكالم الذي ال يفهم. زمزمة املَجوس: الزمزمة
  : قال الراجز. واجلمع زماِزم

  مثل زفيِف الريح في الحناتم  من خابٍل زماِزم هماهم

اِجلرار الكبار املزفَّتة، واحدها حنتمة، واسم أم عمر بن : واحلَنامت. اجلن: واخلابل. أصوات خمتِلطة: اهلَماهم: رقال أبو بك
  .اخلطاب رضي اللّه عنه حنتمة

مزموذلك أن عبد املطلب أري يف منامه: وز ،إنك إ: معروفة، يزعم بعض أهل العلم أنه اسم هلا خاص مزمز ِفرن أح
كثري، فيقول بعض أهل : وماء زمزم وزمزوم وزمزام وزمازم. ومسعت زمزمةَ الرعد، وهو تتابع صوته. حفرتها مل تندم

  .من هذا اشتقاق زمزم، واهللا أعلم: اللغة

  .املسمار الذي يتحرك يف اجلَرس أو اجلُلْجل وتسمع له صوتاً: والزمِزمي

  مزمز 

  .أي حركوه ليستنكه" مزِمزوه : " ويف احلديث. ملزمزة؛ مزمزه، إذا حركها: ومن معكوسه

  ن -ز-ن-ز

  .أْمهلت يف التكرير

  و - ز- و-ز

  وزوز 

ورجل وزواز، إذا كان . وأحسب أن الوزواز اسم طائر أيضاً. الوزوزة وهي اخلفَّة والسرعة: استعمل من معكوسه
  .خفيفاً كثري احلركة

  ه -ز-ه-ز

  : قال الراجز. اهلَزهزة؛ سيف هزِهز وهزهاز وهزاِهز، إذا كان صافياً: استعمل من معكوسه

هاززتْ مثَل اليماني الهردقد و  عن أعناقها باَألعجاز فعتَد 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         166   

رب فكأا تدفع عن شبه املاء بالسيف اليماين لصفائه، أي يستقي أهلُ املاء من ألباا حىت يدعوها تش: قال أبو بكر
  .أعناقها بأعجازها

  .وماء هزِهز وهزاِهز، إذا كان صافياً

  ي -ز-ي-ز

  .أمهلت

  حرف السين

  وما بعده 

  ش - س-ش- س

  .أمهلت يف التكرير، وكذلك حاهلا مع الصاد والضاد والطاء والظاء

  ع -س- ع- س

  : قال الراجز. اضطراب اجلسم من مرض أو ِكبر: السعسعة

  يا هند ما أسرع ما تَسعسعا  تأُل به أن يسمعاقالت ولم 

  .سع سع: سعسع سعسعةً بالنعجة أو الكَبش، إذا قال له: زجر الضأِن؛ يقال: والسعسعة

  عسعس 

بل العسعسة : وقال قوم. عسعس الليلُ عسعسةً إذا اعتكر ظالمه: واختلفوا فيها، فقال قوم. العسعسة: ومن معكوسه
  .إدبار الليل إذ استرق ظالمه

سعسقال امرؤ القيس. موضع: وع :  

 كأني أنادي أو أكلَم أخْرسا  ألم تَسأل الربع القديم بعسعسا

  .وعسعسِت السحابة، إذا دنت من األرض ليالً

  .اسم من أمساء الذئب: والعسعس

  غ -س- غ- س

تسغسغت ثَِنيته، إذا : ويقال.  سغسغت الشي، إذا حركته من موضعه مثل الوِتد وما أشبههاالضطراب؛: السغسغة
  .حتركت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         167   

  ف - س-ف- س

    

ويف . وكل سفْساف فهو دون اإلحكام. سفْسف عملَه، إذا مل يبالغ يف إحكامه؛ عمل سفْساف، إذا كان كذلك
ضرب من النبت، لغة ميانية، وهو الذي يسميه : والسفسف. هاإنَ اهللا حيسب معايلَ األمور ويكره سفْسافَ: " احلديث

  .أهل جند العنقَز، وهو املَرزنخوش، فارسي

  ق -س- ق- س

  قسقس 

وكذلك قَسقَست ما على املائدة، إذا . قَسقَست ما على العظم من اللحم، إذا أكلته: القَسقَسة؛ يقال: من معكوسه
  .أكلت كل ماعليها

زعم قوم أته ال يستحق اسم . سري الليل: والقَسقاس. شدة اجلوع والربد: والقَسقاس. اس، أي كَهاموسيف قَسق
  : قال الشاعر. القَسقَسة حىت يكون سري الليل مع اجلوع

  ولليل أسجاف على البيد تّسبل  أتانا به القَسقَاس يرعشُ خاِبطاً

  .أرعش، وال جيوز يرعشرعش يرعش فهو : يقال: قال ابن دريد

  .بعيد املطلب، مثلحصحاص وبصباص وحدحاد وحذْحاذ وحلْحال: وقَرب قسقاس

  ك -س- ك- س

وأخو . حي من العرب أبوهم سكْسك بن أشرس ابن عفري بن ِكنِدي، وهو ِكندة: والسكاسك. الضعف: السكْسكَة
  .ضرب من التضرع: ، والسكِْسكَةالسكْسِك السكُونُ، وهو حي أيضاً

  كسكس 

  .وخبز كسيس ومكسوس. الكسكَسة؛ كَسكَست اخلبزةَ، إذا كسرا: ومن معكوسه

  .حلم جيفف مث يدق كالسِويق فيتزود به يف األسفار: والكسيس

  ل - س-ل- س

  .لوبه مسيت ِسلِْسلَة احلديد، وسلْسلَة الرم. اتصال الشيء بالشيء: السلْسلة

  : قال الراجز. املستطيلة يف عرض السحاب: والسلِْسلة من الربق

 أحوى برقُه سالسُل آثار  تَربعتْ والدهر عنها غافُل
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شبه: وآثاره. يعين سحاباً أحوى أسودالِسل، إذا كان صافياً. عل وسلسال وسقال الشاعر. وماء سلْس :  

  الِسلٍَة من ماِء ِلصٍب سالِسلس  من نطْفٍَة رجِبيٍة فشَرجها

بطن من : وبنو سلسله. الشعب أوسع الطرق يف اجلبل، ومن دونه اللَهب مث اللِّصب مث الشقْب مث الشيق وهو أضيقها
  .ماء لَسلَس، وال يكادون يقولون لُساِلس كما يقولون سالِسل: ويقلب فيقال. طىيء

  لسلس 

  .ة؛ لَس الوحشي البقلَ ولَسلَسه، إذا أخذه مبقدم فيهاللَّسلَس: ومن معكوسه

  م -س- م- س

  .وبه سمي الذّئب سمسماً وسمساماً. ِخفَّة املشي: السمسمة

  :  العجاج- قال الراجز. موضع معروف: وسمسم

 أو عن يميِن سمسم بسمسٍم  يا دار سلْمى يا آسلَمي ثم آسلَمي

ةوالسمماسم: مسِسم. النملة احلمراء، واجلمع سمى السسمة اليت تيه أهل احلجاز. عربية صحيحة: واحلَبوتسم :

  .اجلُلْجالن

  ن -س- ن- س

  : قال الراجز. أطراف فَقار الظهر: السنِسن، واجلمع سناسن

  ينْقَعن بالعذْب مشاش السنِْسِن  بعد الضرح والتمرِن وكُن

  : قال اهلُذَيل. رياح تستن، أي متر، واحدها سنسن: والسناِسن

  فُضوُل ِرجاع زفْزفَتْها السناِسن  الديان غير ِبيٍض كأنَّها أبينا

  .الغدران، واحدها رجع: الرجاع

  نسنس 

. الضعف: والنسنسة. سها نسنسةً، إذا ساقها سوقاً شديداًنس اإلبلَ ينسها نسا ونسن: النسنسة؛ يقال: ومن معكوسه

  .وأحسب أن اشتقاق النسناس منه لضعِف خلِْقهم

  و - س-و- س

  وسوس 
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  : قال الراجز. الوسوسة، مسعت وسوسةَ الشيء، مسعت حركته: من معكوسه

  ليبسازفْزفَةَ الريح الحصاد ا  للحلْي إذا ما وسوسا تسمع

  .هكذا يقول أبو عبيدة، واللّه أعلم. ما جاء يف الترتيل، وهو ما يلقيه الشيطانُ يف القلب: والوسوسة

  ه - س-ه- س

  هسهس 

مسعت هساِهس اجلن، إذا مسعت : ويقال. اهلَسهسة، وهو حديث النفْس، واجلمع هساِهس: استعمل من معكوسه
  .عزيفهم بالليل يف القَفْر

  ي -س- ي- س

  .أُمهلت يف التكرير

  حرف الشين

  وما بعده في المكرر 

الشطْشاط، : أمهلت الشني والصاد والضاد يف املكرر، وهلا مواضع يف الثالثي كثرية، وكذلك حاهلا مع الطاء إلّا يف قوهلم
  .زعموا أنه طائر، وليس بثَبت

  ظ -ش-ظ- ش

    

  .ان يف عرى اجلَواليقالشظاظان، خشبت: أمهلت يف التكرير إالّ يف قوهلم

  ع -ش- ع- ش

رجل شعشعاينّ وشعشعان : وقالوا. طويل، من قوم شعاِشع: ورجل شعشاع. شعشعت اخلمر، إذا مزجتها فهي مشعشعة
  .وشعشع اللنب، إذا مزجه. أيضاً

  : قال أبو كبري اهلذيل. وشعشع الظلَّ، إذا مل يكثفه

 يرفعن بين مشَعشٍَع ومظَلَّل  ل ِبريِدهاقصع النعاماِت الرجا

  .عروش تبىن للرقَباء: النعامات

w  غ -ش- غ- ش
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  : قال الشاعر. شغشغَ السنانَ يف الطعنة، إذا حركه ليتمكَّن: الشغشغة من قوهلم

ة فالطعنقَعيه دا  شغشغة والضربضيمة العل تحت الدالمعو برض  

الذي يقطع أغصان شجرة فيطرحها على أخرى : واملُعول. صوت كصوت احلديد على احلديد: اهليقة: كرقال أبو ب
  .ليكْتن ا من املطر يتخذ عالةً وهي الظُّلَة

  .شغشغت اإلناَء، إذا صببت فيه ماًء أو غريه ومل متأله: ويقال

  ف - ش-ف- ش

  فشفش 

كساء رقيق : والفَشفاش. امرأة فَشوش، عيب، وقد مر ِذكره: حه، مأخوذ من قوهلمفَشفَش ببوله، إذا نض: من معكوسه
  .غليظ الغزل، وهو الذي تسميه العامة فَشاشاً

  .فَشفَش الرجلُ، إذا أفرط يف الكذب: ويف بعض اللغات

  ق -ش- ق- ش

الرقيقة تحدث عند نفخ البعري إذا هاج؛ يكون يف الشقْشقَة اليت خيرجها البعري ِمن فيه إذا هاج، وهي شبيهة باجللدة 
  : قال الراجز. العراب وال يكون يف البخت، وال يعرف موضعها منه يف غري تلك احلال

  جرجر في ِشقِْشقٍَة كالحب  إذا جرجر بعد الهب وهو

   كالمرجل المنكب وهامٍة

  : قال الشاعر. ق، من هذاالشقاِش: وسمي الرجالُ اخلطباُء

  هرتُ الشَّقاشق ظَالّمون للجزِر  بعدهم حيا وكان بها تبدلَتْ

  .وظلّامون للجزر، أي يظلموا بالنحر يف كل وقت وعلى كل حال. هرت الشقاشق، يعين خطباء

  قشقش 

  . الثنائيوقد مر ذكرها يف. القَشقَشة، وهو أن تقِْشر القرحةَ: ومن معكوسه

  ك -ش- ك- ش

  كشكش 
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  .مسعت كَشكَشةَ البكْر وكَشيشه، وهو دون اهلدير: الكَشكَشة، يقال: من معكوسه

علَيش : لغة هلم جيعلون كاف املخاطبة شيناً؛ يقولون: وكَشكشةُ بكٍر. حبر ال يكَشكَش وال ينكَش، أي ال ينزح: ويقال
  ...أنشدو. وإلَيش، يريدون عليِك وإليِك

  ل - ش-ل- ش

  : قال الشاعر. الرجل اخلفيف فيما أخذ فيه من عمل أو غريه: الشلشل

 شاٍو ِمشَّل شَلول شُلْشُل شَِول  وقد غدوت إلى الحانوت يتْبعني

موا، قيل وقال األصمعي، فيما زع. وماء شلْشل وشلْشال، إذا تشلْشلَ قطْره بعضه يف أَثر بعض. وشلْشلَ ببوله، إذا فرقه
  .ال أدري، مسعته يقال فقلته: ما الشلْشال يف بيِت قاله؟ فقال: لنصيب

  م -ش- م- ش

وأحسب أن هذا اِملشِمش عريب، وال أدري . مشمشت الدواَء يف اإلناء، ومششته، إذا أنقَعته فيه ومرسته: من معكوسه
  .، وهو مشتق من املَشمشة، وهي السرعة واخلفَّةما صحته، إال أم قد مسوا الرجل ِمشماشاً

  ن -ش- ن- ش

أَخزم بن أيب أخزم جد حامت طيىء، وهو حامت بن : ؛ فقال ابن الكليب"ِشنِشنة أَعِرفُها من أخزم : " اختلفوا يف املثل السائر
الناس ِشنِشنة من أخزم، :  وعرف جوده قالوكان أخزم جواداً فلما نشأ حامت. عبد اهللا بن سعد بن احلَشرج بن أخزم

بل هو ما شنشنه أخزم من نطفته، أي : وقال آخرون. الغريزة والطبيعة: الشنِشنة: وقال قوم. أي قطرة من نطفةْ أخزم
  .أنك من ولد أخزم، يشبهه به

  نشنش 

مسعت نشنشة اللحم ونِشيشه يف القدر وغريها، : شة، يقالنشنش الرجلُ املرأة، كناية عن النكاح، والنشن: ومن معكوسه
 أحسبه عن أيب - وقال األصمعي. وأرض نشاشة ونشناشة، إذا كانت ِملْحاً سبخة ال تنبت كأا تِنش. إذا مسعت حركته

اليت ال يِجف ثَراها وال : هم قالسألته عن األرض النشاشة فوصفها يل، فلما ظَن أين مل أف:  قال- مهدية أو عن يونس
  .وقد مست العرب نشناشاً. ينبت مرعاها

  و - ش-و- ش

  وشوش 
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  .الوشوشة؛ توشوش القوم، إذا حتركوا وِمهس بعضهم إىل بعض: من معكوسه

    

  .ومسعت وشاِوش القوم، أي حركتهم. سريع خفيف فيما أخذ فيه: ورجل وشواش

  ه - ش-ه- ش

  .احلركة، مسعت هشاهش القوم وهو حترك واضطراب: اهلَشهشة: سهمن معكو

  ي -ش- ي- ش

  .أمهلت الشني والياء يف التكرير

  حرف الصاد

  وما بعده 

  .أمهلت الصاد مع الضاد والطاء والظاء يف الوجوه كلِّها

  ع -ص- ع-ص

.  احلرب، إذا زالت عن مواقفهاوتصعصعت صفوف القوم يف. االضطراب، وبه سمي الرجل صعصعةً: الصعصعة

  .وذهبِت اإلبلُ صعاِصع، أي متفرقةً

  عصعص 

  .العظَيم الذي بني ألْيتيه: وهو من اإلنسان. العصعص، وهو عظْم عجِب الذَّنِب: ومن معكوسه

  غ -ص- غ-ص

  غصغص 

  .، ومل يعرفه أصحابناهو ضرب من النبت: ذُكر عن أيب مالك أنه قال. الغصغص: استعمل من معكوسه

  ف -ص- ف-ص

  : قال الراجز. أرض ملساُء صلبة: الصفْصف

  مجدالً بالصفْصِف الصحصاح
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الشجر الذي : والصفْصاف. العصفور يف بعض اللغات: والصفْصف. وكذلك فسره أبو عبيدة يف الترتيل، واللّه أعلم
  .يسمى اِخلالف، لغة شامية

  فصفص 

  : قال الشاعر.  الِفصِفص، فارسية معربة، وهي القَت الرطْب:ومن معكوسه

 الفَصافص بالنُمي ِسفسير من  وقارفتْ وهي لم تَجرب وباع لها

فلوس من رصاص كانت تستعمل باِحلرية يف أيام : والنمي. قاربت أن تجرب: وقوله قارفت. خادم أو فَيج: السفِْسري
  .املنذر

  ق -ص- ق-ص

  قصقص 

. قَص الشاِة وقَصقَصها وقَصصها، وهو ما أصاب األرض من صدرها إذا ربضت: يقال. القَصقَص: من معكوسه

  .قَصقَص الشيَء، إذا كسره، وبه سمي األسد قُصاِقصاً: ويقال. وكذلك هو من اإلنسان وغريه

  ك -ص- ك-ص

  .أمهلت

  ل -ص-ل-ص

  .إذا مسعت قَرع بعضه بعضاًمسعت صلْصلَةَ احلديد، 

  : قال الشاعر

 إلي من أن تنِْكحيني أحب  لصلْصلَة اللِّجام برأس طرٍف

وبقيت من املاء يف اإلناء صلْصلَة، إذا بقي فيه ماء . وتصلْصلَ الغدير، إذا جفت حمأته، واحلمأة اليابسةُ الصلْصالُ حينِئِذ
  .وفطائر معر: والصلْصل. قليل

البياض يف ظهر الدابة من السرج، : والصلْصل أيضاً. بياض يف أطراف شعر معرفَة الفرس، وهي من الشيات: والصلْصل
  .ومحار مصلِْصل، إذا كان شديد النهاق. زعموا

  لصلص 

 رأس الرمح، والضرس من اللَّصلَصة؛ لَصلَصت الوِتد وغريه، إذا حركته لتنتزعه، وكذلك السنانُ من: ومن معكوسه
w  .الفم
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  م - ص-م-ص

  .الصمصمة؛ رجل ِصمِصم وصمصام وصماِصم، إذا كان ماضياً جلْداً

  .وبه سمي الصمصام، وهو سيف معروف. وصمصم السيف وصمم، إذا مضى يف الضريبة

  مصمص 

  .غسلته، وكذلك الثوبمصمصت اإلناَء ومصته، إذا : املَصمصة؛ يقال: ومن معكوسه

  ن -ص- ن-ص

  نصنص 

  .ونصنص البعري، إذا فحص بصدره األرض لبروكه. نصنص الرجل يف مشيه، إذا اهتز منتِصباً: من معكوسه

  و -ص-و-ص

  وصوص 

قُع الصغري ومنه سمي البر. الوصوصة، وهو أن يصغر الرجلُ عينه ليستثبت النظر وينظر من خلل أجفانه: من معكوسه
  : قال الشاعر. العني وصواصاً

  فما باُل دهر غالَنا بالوصاِوص  بمنْجول البراقع ِحقْبة غَِنينا

يقول إنه كان يتحدث يف شبابه إىل جواٍر شواب ينجلْن أعني براقعهن لتبدو حماسنهن، فلما أسن صار يتحدث إىل 
  . وجوههنعجائز يوصِوصن براقعهن ليخفى تغضن

  ه -ص- ه-ص

  أمهلت يف التكرير، وقد تقدم ذكر ما فيه يف الثنائي 

  ي -ص- ي-ص

  .قرن الثور: والصيِصية. خشبة النساج اليت يِمرها على الثوب: الصيِصية

  .احلصون: لوالصياصي فسرت يف الترتي. اخلشبة اليت يقلع ا التمر: والصيِصية. صيِصية الديك، معروفة: والصيِصية

  حرف الضاد

w  وما بعده في المكرر 
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  .أمهلت الضاد مع الطاء والظاء يف املكرر

  ع -ض- ع-ض

  .وتضعضع، إذا ذَلَ. وكذلك تضعضع مالُه، إذا قلّ. تضعضع الرجلُ، إذا ضعف وخف جسمه من مرض أو حزن

  غ -ض- غ-ض

  . اللحم يف فيه، إذا مل يحكم مضغهوضغضغَ. أن يتكلم الرجل فال يبني كالمه: الضغضغة

  غضغض 

    

بني الِعرِنني وقُصاص : والغضغاض والغضاض يف بعض اللغات. الغضغضة؛ حبر ال يغضغض، أي ال يرتح: ومن معكوسه
  .بل هو الغضاض: وقال قوم. الشعر، وهو موضع اجلبهة

  ف -ض- ف-ض

  .الضفْضفَة، وهي السرعة

  فضفض 

وكثر يف كالمهم . واسع: وثوب فضفاض. لفَضفَضة، وهي السعة؛ درع فَضفاضة وفضفاض وفضاِفضةا: ومن معكوسه
  .عيش فَضفاض، أي واسع: حىت قالوا

  ق -ض- ق-ض

  قضقض 

وقَضقَضت العظام، إذا . وبه سمي األسد قَضقاضاً لكسره عظام فريسته. القَضقَضة، وهو الكسر: استعمل من معكوسه
ع يقال له. اكسربية أو سقاض، بضم القاف وفتحها: وزعموا أن كل ما خبثَ من حومل جيىء مثله على فُعالل . قُض

  .يف املكرر إال هذا

  ك -ض- ك-ض

  .رجل ضكضاك، قصري غليظ اجلسم: وقالوا. ضكَّه وضكْضكَه: يقال. الضغط الشديد: الضكْضكَة

w  : قال الراجز. صلبة ذات حجارةأرض : ل الضلْضلَة والضلَِضلَة-ض-ل-ض
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  وقبُل إذ نحن على الضلَِضلَه  أيام حضرنا األعزلَه ألسِت

  م - ض-م-ض

  .وبه سمي الرجلُ ضمضماً. الرجل اجلريء املاضي، وكذلك الضماِضم: والضمضم. اسم من أمساء األسد: ضمضم

  مضمض 

  : قال الراجز. ومضمض النعاس يف عينه، إذا دب فيها. حركهمضمض املاَء يف فيه، إذا : ومن معكوسه

  إذا الكَرى في عينه تَمضمضا  نبهتُه لينهضا وصاحب

  ن -ض- ن-ض

  نضنض 

وذكر األصمعي عن . وبه سمي احلية نضناضاً. نضنض احليةُ لسانه يف فيه، إذا حركه: يقال. النضنضة: من معكوسه
  .سألت ذا الرمة عن النضناض فلم يِزدين على أن حرك لسانه يف فيه: ر قالعيسى بن عم

  و -ض-و-ض

  .وذكر قوم من أهل اللغة أن الضؤضؤ هذا الطائر الذي يسمى األخيلَ، وال أدري ما صحته. أمهلت يف التكرير

  ه -ض- ه-ض

  هضهض 

  .إذا كسرتهاهلَضهضة؛ هضهضت الشيَء، : استعمل من معكوسه

  ي -ض- ي-ض

  .وقد أتينا به يف اهلمز. فالن من ِضئِْضئ صدٍق: أمهلت يف التكرير إالّ يف قوهلم

  حرف الطاء

  وما بعده في المكرر 

  ظ -ط-ظ- ط
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  .أمهلت

  ع -ط- ع- ط

  عطعط 

  .العطْعطَة، وهي تتابع األصوات واختالطها يف احلرب وغريها: استعمل من معكوسه

  غ -ط- غ- ط

  غطغط 

  .الغطْغطَة؛ مسعت غَطْغطة الِقدر، إذا مسعت صوت غلياا: ل من معكوسهاستعم

  .فأما الغطاط والغطاط فقد مر ذكره يف الثنائي

  ف - ط-ف- ط

  : قال الشاعر. اللحم الرخص من مراق البطن: الطَّفْطفَة

عاِودة وطَفاِطفُ  قتل الهادياِت ِشواُؤه مخْصى ررمن الوحش قُص  

  ق - ط-ق- ط

  .طَقْطَقَة أيضاً: ورمبا قيل لصوت وقع احلوافر على األرض. حكاية صوت تساقط احلجارة بعضها على بعض: الطقْطقَة

  قطقط 

  .الِقطِْقط، وهو ضرب من املطر: ومن معكوسه

  ك -ط- ك- ط

  .أمهلت يف الوجوه

  ل - ط-ل- ط

  . الدواب أيضاًداء يصيب اإلنسان يف بطنه، ورمبا أصاب: الطُّلَِطلَة والطُّالِطلَة

  لطلط 
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  .اللَّطْلَطَة؛ ناقة لطِْلط، إذا حتاتت أسناا من اهلرم: ومن معكوسه

  م -ط- م- ط

  : قال عنترة. األعجم: الطمِطم

 ِحزق يمانية ألعجم ِطمِطم  يأوي إلى قُلُص النَّعام كما أوتْ

ا إذا ن صغار وأغباب كأغباب البقر تكون بناحية ضرب من الضأن هل: والطِّمِطم. مجع ِحزقة، وهي القطيع: ِحزق
  .ورجل طمِطم وطماطم وطُمطُماينّ، يوصف به األعجم الذي ال يفصح. اليمن

  .املَطْمطَة؛ مطْمطَ الرجلُ يف كالمه ومطَّطَه، إذا مده وطَوله: ومن معكوسه

  ن -ط- ن- ط

طَنطَن البعوض وطَنطَن الذباب، إذا : لك يف كالمهم حىت قالواوكثرب ذ. حكاية صوت الطُّنبور وما أشبهه: الطَّنطَنة
  .مسعت له طنيناً

  نطنط 

  .ونطْنطِت األرض عنا، إذا بعدت؛ وانتاطِت األرض أيضاً. تنطْنطَ الشي إذا تباعد: يقال. النطْنطَة: ومن معكوسه

  و - ط-و- ط

  وطوط 

  .وكل ضعيٍف وطْواط. جلسمالوطْوطَة، وهي الضعف يف ا: من معكوسه

  : قال الراجز. طري صغري معروف: والوطْواط

  واستأجرتْ مكَرِنفاً والِقطا  تَِخذَتْ سلمى بقَو حائطا قد

   يطاِرد الوطاِوطا وطاِرداً

    

  .واحدا ِكرنافة، وهو أصلُ السعفَِة العريض النابت من النخلة: الكرانيف

  ه - ط-ه- ط

  : وأنشد أبو بكر.  فَرس طَهطاه، وهو التام اخلَلْق الرائع املُطَهم:استعمل منه

 يركب األفْراطَ راُل تَكفر  إذا الطَهطاه ذو النزل استَماها
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  هطهط 

  .السرعة يف املشي، زعموا، وما أخذ فيه من عمل: اهلَطْهطَة: ومن معكوسه

  ي -ط- ي- ط

  .أمهلت يف التكرير

  حرف الظاء

  ه في المكرر وما بعد

  ع -ظ- ع- ظ

  عظعظ 

  قال الراجز . العظْعظَة، وهو االضطراب والتراجع من هيبة: من معكوسه

  وشاع فيها السكَر السكْري  إذا ميثَ منها الري حتى

   الجبان والزْئني وعظْعظَ

الزئين :يينوقال آخر. الكلب الص :  

 فصدقوا الوعاظا لهمنَب  لما رمونا عظْعظَتْ ِعظْعاظا

  غ -ظ- غ- ظ

  .أمهلت يف التكرير، وكذلك حاهلا مع الفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون والواو اهلاء والياء يف التكرير

  حرف العين

  وما بعده في المكرر 

  غ - ع-غ-ع

  .أمهلت يف الوجوه

  ف - ع- ف-ع

w  .ضرب من مثر الِعضاه: العفْعف
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  فعفع 

  : قال الراجز. الفَعفَعة، وهو زجر من زجر الغنم: سهواستعمل من معكو

فَع ِمثْليِسن قولًا فعحلَّع  ال يموالشاةُ ال تمشي على اله  

مشى الرجلُ وأمشى، إذا كثرت ماشيته، لغتان : يقال. ال متشي، أي ال تنمي مع الذئب: وقوله. الذئب: اهلَملَّع
  : قال الشاعر. ، كأنه دعاء هلم بالنماء، واللّه أعلم"ا واصِبروا على آهلتكم أِن امشو: "ويف الترتيل. فصيحتان

 عن الدنيا منُون ستَخِْلجه  وكل فتى وإن أثْرى وأمشَى

  .القصاب يف لغة هذيل: والفَعفَعاينّ. حديد اللسان: ورجل فعفَع وفَعفَعان وفَعفَعاينّ

  .أساء سلْخهاوفَعفع القصاب جلد الشاة، إذا 

  ق - ع-ق-ع

  .طائر معروف: العقْعق

  قعقع 

. ومسعت قَعقَعة السالح، يريد صوت اضطراب احلديد بعضه على بعض. القعقُع، طائر أيضاً، معروف: ومن معكوسه

ملا حتاربوا مبكّة موضع مبكّة زعم ابن الكليب وغريه من أصحاب األخبار أنه سمي بذلك ألن جرهم وقَطوراً : وقُعيِقعان
ومسعت قَعقَعة الرعد، . وقد سموا قَعقاعاً، وأحسب أن اشتقاقه من هذا". تقعقع السالح يف ذلك املكان فسمي قُعيِقعان 

  .أي صوته

  ك - ع-ك-ع

  كعكع 

  : قال الشاعر. من معكوسه؛ الكَعكَعة؛ كَعكَعت الرجلَ عن الشيء، إذا منعته ورددته عنه

  ينْزون من بين مأبوض ومهجوِر  في ضيٍق وفي دهش عوهنفكَعك

. حبل يشد يف رسغ يد البعري مث يشد يف ذراعه حىت يرفع يده عن األرض: واإلباض. املشدود باإلباض: املأبوض

  .و رجليهحبل يشد يف حقْو البعري مث يشد إىل أحد رسغي يديه أ: واِهلجار. املشدود باِهلجار: واملهجور

  ل - ع- ل-ع

  .اجلُردانُ إذا أنعظَ فلم يشتد: والعلْعل، زعموا. طائر يقال إنه القُنبر الذَّكَر، ويسمى العلْعال أيضاً: العلْعل

w  لعلع 
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. طشوتلَعلَع، إذا دلَع لسانه من الع. تلَعلَع الرجلُ، إذا ضعف من مرض أو تعب. لَعلَع، وهو اسم موضع: ومن معكوسه

  .وكذلك لَعلَع لسانه، إذا حركه يف فيه مثل النضنضة، يستعمل يف اإلنسان والسبع. يستعمل ذلك يف اإلنسان والسبع

  .السراب: واللَّعلَع

  م -ع-م-ع

  معمع 

باء وما أشبه املَعمعة، وهو اختالط األصوات يف احلرب، وكذلك صوت التهاب النار يف احلَلْفاء والقَص: من معكوسه
  .شدة حره: ومعمعان الصيف. ذلك

  ن - ع-ن-ع

  .عنعنةُ متيم ألم جيعلون اهلمزة عيناً: حكاية كالم، حنو قوهلم: العنعنة

  نعنع 

ه فأما هذا البقل الذي يسمى النعنع فأحسبه عربياً ألا كلمة تشب. النعنع، وهو الرجل الطويل املضطرب: ومن معكوسه
  .كالمهم

  و - ع- و-ع

  وعوع 

  .الوعوعة؛ مسعت وعوعةَ القوم ووعواعهم، وهو اختالط أصوام: من معكوسه

  : قال أبو كبري اهلُذَيل. ورمبا سمي اجلبانُ وعوعاً، واجلمع الوعاِوع. ويسمى ابن آوى الوعوع

 طاِط المقِْبلالوعاوع كالغَ أولَى  ال يحِفلون عن المضاف وإن رأوا

    

  : وأنشد المرىء القيس. وكذلك الذئب يف عدوه. صوت الديك إذا داركه: والوعوعة

وا كأنفَِد  خَضيعةَ بطِن الجةُ الذئب في الفَدعوعِد و  

  : وأنشد. ورجل وعواع، إذا هذَر بال فائدة. وخطيب وعواع، إذا دارك كالمه

وعِعيِنكْس من األقوام واع و  

  ه - ع- ه-ع
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  .أمهلت يف التكرير

  ي - ع-ي-ع

  يعيع 

. ياع ياع وياٍع ياع: ورمبا قالوا. يعياع: اليعيعة، وهو حكاية أصوات القوم إذا تداعوا فقالوا: استعمل من معكوسه

  : وأنشد للفرزدق. هو يعاِعي بالغنم ويحاِحي ا، وهو زجره إياها: ويقال

ٍقثيابي م وإنعاع وناعِق  ن ثياب محرها من متَِعرولم أس  

.. الذي ينعق بالضأن: والناعق. إنَّ أباك كان راعياً: يقول. ثيايب ثياب امللوك كسوين إياها ومل أستعرها من راٍع: يقول

  : قال األخطل

  منتْك نفسك في الخَالء ضالال  بضأنك يا جرير فإنما فآنِْعقْ

  حرف الغين

   بعدها في المكرر وما

  .أمهلت الغني يف التكرير مع الفاء والقاف والكاف

  ل - غ- ل-غ

وبه مسيت . غلْغلَ يف الشيء، وتغلْغلَ يف الشجر، إذا دخل يف أغصانه. دخول الشيء يف الشيء حىت خيالطه: الغلْغلَة
لُ إىل اإلنسان حىت تصل إليه على بلغتغا تغلْغلَةً ألا، فأما قول العامة: ويقال. عدالرسالة م َللغلَ بالغالية وتلْغغت : لَّفغت

  .ا، فخطأ

  لغلغ 

  .اللَّغلَغ، وهو طائر، زعموا، وال أحسبه عربياً صحيحاً: ومن معكوسه

  م -غ-م-غ

  : قال الشاعر. كالم ال يفهم: الغمغمة، مثل اهلَمهمة

  ض دونه الحدقضرب تُغم  الثِّيران بينهم كغَماغم

  .الثريان األهلية: وقال غريه. أراد ثريان الوحش إذا تناطحت مسعت هلا أصواتاً: قال األصمعي

w  .وكذلك مغمغ كالمه، إذا مل يبينه. املَغمغة، مغمغ الرجلُ اللحم يف فيه، إذا مضغه ومل يحكم مضغه: ومن معكوسه
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  ن - غ-ن-غ

  : قال جرير. حلمة متعلقة إىل جنب اللهاة، اللَّهاة يف أصل األذن من باطن، واجلمع نغاِنغ: غنغةالنغنغ والن: من معكوسه

 الطبيِب نغانغَ المعذوِر غَمز  غَمز ابن مرةَ يا فرزدقُ كَينَها

  .وجع يأخذ يف احللق: حلم باطن الفرج، والعذرة: الكَين

  و - غ- و-غ

  . مع اهلاء والياءأمهلت يف التكرير وكذلك حاهلا

  حرف الفاء

  وما بعده في التكرير 

  ق -ف- ق-ف

  .تفَقْفَق الرجل يف، كالمه وفَقْفَق فيه، إذا تقعر، وهو حنو الفَيهقَة: الفَقْفَقَة من قوهلم

  : قال الشاعر. القَفْقَفَة؛ تقَفْقَف من الربد، إذا ارتعد: ومن معكوسه

 يل سحيراً وقَفقَفَ الصِرد  نعم ضجيع الفتى إذا برد الل

  .وتقَفقَف النبت وقَفْقَف، إذا يِبس، فهو قَفقاف

  .حكاية صوت؛ مسعت قَفقفةَ املاء، يعين تدارك قطره: والقَفْقَفَة

  ك -ف- ك-ف

. جفونكوكذلك كفكفت الدمع، إذا رددته بيدك يف . كَفْكَفْت الشيَء إذا دفعته ورددته: الكَفْكَفَة؛ يقال: من معكوسه

  تكَفْكف الدمع فجعلوا الفعل له : ورمبا قالوا

  ل - ف-ل-ف

  : قال الراجز. ورمبا مسوا مثر الربوق فُلْفالً تشبيهاً به. وتفَلْفَلَ شعر األسود، إذا اشتدت جعودته. معروف: الفُلْفُل

لُهدشاِء فَلْج خَررتَ من حوداً فُلْفلُ  وانحقُ سورالب وانتفضه 

 القُرى مدِبره ومقِْبلُه بين  النمل ِقطاراً ينْقُلُه وأقبَل

سوداً ِقلِْقلُه فقد أخطأ ألن الِقلْقل مثر : ومن روى. شجر: والبروق. ضرب من النبت له حب يشبه باخلَردل: احلَرشاء
ورمبا مسي مثر القَرظ . باللّوِبياء يدبغ به وتأكله اإلبلوأهل اليمن يسمون مثر الغاِف ِقلِْقالً، وهو شبيه . شجر من الِعضاه
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  .ِقلِقالً، واألول أعلى

  .رجل لَفْلَف ولَفْالف، إذا كان عيياً ضعيفاً: اللَّفْلَفَة؛ يقال: ومن معكوسه

  م - ف-م-ف

  .أمهلت يف التكرير

  ن -ف- ن-ف

  : قال الشاعر. واء بني شيئني فهو نفْنفوكل ه. النفنف، وهو اهلواء بني السماء واألرض: استعمل من معكوسه

  في نَفْنَِف اللُوح تصويب وتصعيد  لألعيس المزجي نَواِهضه وظَل

    

لَواحة : " ومنه. تغير الوجه من حر أو تعب: واللُّوح أيضاً. العطش: واللوح. اهلواء بني السماء واألرض: اللوح هاهنا
  .، والحته السموم"للبشر 

فْنقال الشاعر. موضع أيضاً: فون :  

  عفَا بِرد من أم عمرٍو فنَفْنَف

  و - ف-و-ف

  .أمهلت يف التكرير

  ه -ف- ه-ف

  .العي؛ رجل فَه وفَهفَه، زعموا: الفَهفَهة

ورجل هفْهاف . ومسعت هفهفةَ الريح وهفْهافها، إذا مسعت حفيف هبوا. اهلفْهفَة، وهي اخلفّة والسرعة: ومن معكوسه
  .وكذلك ريح هفّافة وهفْهافة. ومهفْهف، إذا كان مخيصاً خفيف اجلسم

  ي -ف- ي-ف

  .أمهلت

  حرف القاف

  وما بعده 

w  ك - ق-ك-ق
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  .أمهلت يف الوجوه

  ل -ق- ل-ق

. و فزعالقَلَق؛ تقَلْقَلَ الرجلُ، إذا حترك من جزع أ: والقَلْقَلَة. اخلفيف من الرجال، رجل قُلْقُل من قوم قَالِقلَ: القُلْقُل

  .وقد مر ذكر الِقلِْقل، وهو مثر نبت. وقلقل احلزن قلبه مثل ذلك

رفع : النقع". ما مل يكن نقع وال لَقْلَقَة : "ويف احلديث. رفع النساء أصوان يف بكاء حنو الولْولَة: اللَقْلَقَة: ومن معكوسه
فأما هذا الطائر .  وكذلك فسر يف احلديث، واهللا أعلماللسان،: واللَّقْلَق. الغبار: الصوت بالبكاء، والنقع يف غري هذا

  .الذي يسمى اللَّقِْلق فال أدري ما صحته

  م -ق-م-ق

  : قال الشاعر. هو رومي معرب، وقد تكلَّمت به العرب يف الشعر الفصيح: قال األصمعي. القُمقُم

  محش الوقود به جوانب قُمق  رباً أو كُحيالً معقَداً وكأن

ورجل قَمقام، وهو السيد، . قبضه ومجعه: قَمقَمه: وقال قوم من أهل اللغة. قَمقَم اّهللا عصبه: وقد قالوا يف الدعاء
وكذلك رجل قُماِقم، وعدد قُماِقم وقَمقام وقُمقُم وقُمقمان، . كثري املاء: حبر قَمقام: وأحسب أن اشتقاقه من قوهلم

  :  العجاج-  قال الراجز.وكذلك احلَسب، أي كثري

موالِخض مقُمان  فاجتمع الِخضوقُم قُمدد قُمع 

  .مقْمق احلُوار ِخلْف أمه، إذا مصه مصا شديداً: ومٍن معكوسه

  ن - ق-ن-ق

: أبو حامتقال . هو فارسي معرب: قال األصمعي. الذي يعرف مقدار املاء يف باطن األرض فيحفر عنه: الِقنِقن والقُناِقن

  .ضرب من دواب البحر شبيه بالصدف: والِقنِقن. ِبكَن، أي آحِفر: هو مشتق من احلفر، من قولك بالفارسية

ويسمى الظليم ِنقِْنقاً، ورمبا قيل ألصوات الضفادع . النقْنقَة؛ نقْنق الظليم، إذا صاح، ونقْنقَِت النعامةُ: ومن معكوسه
  .ةنقْنقَ: والدجاج

  و -ق- و-ق

  .قَوقَى الديك والدجاجةُ يقَوقي قَوقاة، غري مهموز، وهو الصوت ورمبا خصت به الدجاجة عند البيض

  .الوقْواق طائر بعينه؛ وليس بثَبت: وقال قوم. الوقْوقَة، مسعت وقْوقَةَ الطري، وهو اختالط أصواا: ومن معكوسه

  ه - ق- ه-ق

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         186   

  .ستغراب الضحكحكاية ا: القهقَهة

  .اهلَقْهقَة، وهو مثل احلَقْحقَة سواء، وهي شدة السري وإتعاب الدابة: ومن معكوسه

  ي - ق-ي-ق

  .أمهلت يف التكرير، إال يف الِقيقاة، وهي األرض الصلبة

  حرف الكاف

  وما بعده في التكرير 

  ل - ك- ل-ك

  : ا أبو حامت عن أيب زيدوأنشدن. الصدر، ورمبا قالوا الكَلْكال يف الشعر: الكَلْكَل

 ناقتا ما جلِْت من مجال يا  أقول إذ خرت على الكَلْكال

  .ورجل كُلْكُل وكُالِكل، وهو القصري اتِمع اخللْق

  م -ك-م-ك

  .وتكَمكَم يف ثيابه، إذا تغطَّى ا. التغطّي بالثوب: الكَمكَمة

  .ا يف ضرع أمه، إذا شربه أمجعمكْمك الفصيلُ م: املَكْمكَة؛ يقال: ومن معكوسه

  ن - ك-ن-ك

  .أمهلت

  و - ك- و-ك

  : قال الشاعر. الوكْوكَة؛ مسعت وكْوكَة احلمام يف الوكون، وهو هديره: استعمل من معكوسه

  كَوكْوكَة الحمائم في الوكوِن  وتسمع للذباب إذا تَغَنَّى

  ه - ك- ه-ك

  . وهو حكاية صوته إذا ردد اهلديرمسعت كَهكَهة البعري،: الكَهكَهة؛ يقال

  .ضعيف: ورجل كَهكاه

w  ي - ك-ي-ك
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  وزعم بعض أهل اللغة أن البيضة تسمى كَيكَة، وال أعرف غريه . أمهلت

  حرف الالم

  وما بعده 

  م -ل-م- ل

  .ملَملَم: وكل شيٍء جمتِمع. مجعك الشيء مللَمت الشيء، إذا مجعته وملمته: اللَملَمة

    

  .األملس: واملُلَملَم. موضع معروف: ويلَملَم. جمتمعة: وكتيبة ملَملَمة. لَم، إذا استدار واستطالوجبل ملَم

وأحسب أن . تركت فالناً متملِْمالً، وهو التحرك من حزن: املَلْملَة، وهي االنزعاج واالضطراب، يقال: ومن معكوسه
  .اشتقاقه من متلملَ اللحم على النار، إذا حترك

  .قضيبه: وملمول الثعلب. املُلْمول: ويسمى اِمليل الذي يكتحل به

  ن -ل- ن- ل

  .أمهلت يف التكرير

  و - ل-و- ل

وكان سيف . الولْولَة، وقد مر تفسريها: واللؤلؤان ذكره ابن أمحر يف شعره ومن معكوسها. مجع لُؤلُؤة، معروف: لُؤلُؤ
  : وارجتز يوم اجلمل فقال. عبد الرمحن بن عتاب بن ِأسيد يسمى ولْوالً

  والموتُّ دون الجمل المجلْل  ابن عتّاب وسيفي ولْوْل أنا

  .هذا يعسوب قريش: وهو الذي وقف عليه علي عليه السالم يوم اجلمل، وقال

  .الولْوال مثل البلْبال: وقال قوم من أهل اللغة

  ه -ل-ه- ل

  .ا السراب، أي يلمع فيها، واجلمع لَهالهاألرض القفر اليت يتلهله فيه: اللَهلَه

قَيل من : وذو هالِهلَة. اهلَلْهلَة، وهو ترك إحكام الصنعة؛ ثوب هلهل وهلْهال وهالِهل، إذا كان رقيقاً: ومن معكوسه
مهلهالً مسي املهلِهلُ الشاعر ألنه كان يهلِهل الشعر، أي ال حيكمه، وهذا خالف الصواب ألن : وقال قوم. أقيال محري

  : مسي مهلهالً ببيت قاله: قال ابن الكليب. أحد شعراء العرب

  هلهلت أثأر مالكاً أو صنِْبال  لما توقَل في الكُراع هجينُهم
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  .هللَ عن الشيء وهلْهلَ مبعىن. التوقف عن الشيء، والرجوع عنه: واهلَلهلة

  ي -ل- ي- ل

  .جموضع، وهو موقف من مواقف احل: يلْيل: من معكوسه

  حرف الميم

  وما بعده 

  ن -م-ن-م

كتاب منمنم، إذا كان قد قرِمطَ : النمنمة، وهو النقش أو اخلط الدقيق؛ نمنم كتابه، إذا قرمطه؛ يقال: من معكوسه
  .وثوب منمنم، أي منقوش. خطُّه

  : قال الشاعر. نمِنيمومنْنمِت الريح األرض، إذا هبت على الرمل فتعرج كالنقش، وهو النمِنم وال

 عليه ِلذَيل الريح نمِنيم فَيفاً  والركب تعلو بهم صهب يمانية

  .البياض الذي يظهر يف أظفار األحداث، والواحد منه ِنمِنم: والنماِنم

  و -م-و-م

  .أمهلت

  ه -م-ه-م

  .القفر من األرض، واجلمع مهاِمه: املَهمه

وهماِهم . ومهْهم األسد كذلك. وهمهم الرعد، إذا مسعت له دِويا. لكالم الذي ال يفهما: اهلَمهمة: ومن معكوسه
  : قال رجل يوم الفتح خياطب امرأته. خواطره، واهلَمهمة واهلَتملَة والدندنة قريب بعضه من بعض يف هذا املعىن: الصدر

هإذ  إنَِّك لو شهدِتنا بالخنْدم  هفر صفوانِعكرم وفر 

 بالسيوف المسِلمه واستقبلتْهم  يزيِد قائم كالمْؤِتمه وأبو

همجكل ساعِد وجم قطعنضرباً  ي هغَمإلّا غَم فال تسمع 

  لم تَنطقي في اللَّوم أدنى كلمه  نَهيت خلفنا وهمهمه لهم

صفوان بن أمية بن خلَف اجلمحي وِعكِْرمة بن أيب : بو بكرقال أ. واشتقاق أيب همهمة عامر بن عبد العزي من هذا
والرجز لراهش أحد بين صاهلة من هذيل . جبل مبكة: وخندمة. جهل املخزومي وأبو يزيد سهيل بن عمرو املخزومي

ن هل بقي عندك م:  إذا سئل أحدهم- وهم قوم من قيس، هكذا يقول أبو زيد- ويف لغة بعض العرب. كان أتى للغنيمة w
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  .همهام، معناه مل يبق شيء: طعامك شيء فيقول

  .وزعم قوم من أهل اللغة أن اهلَمهامة واهلُمهومة القطعة من األرض، وليست بثبت

هممي أصابعِك يف رأسي، أي حركي : مسعت أعرابية تقول البنتها: وأخربنا أبو حامت عن عبد الرمحن عن عمه قال
  .أصابعك فيه

  ي -م-ي-م

  . يف التكريرأمهلت

  حرف النون

  وما بعده في المكرر 

  .أمهلت النون والواو يف التكرير

  ه - ن- ه-ن

  .ونهنهت الدمع، إذا كَفَفْته. نهنهت الرجلَ عن الشيء، إذا كففته عنه

  ي - ن-ي-ن

  .أمهلت

  .ديد النفْسه الوهوهة؛ فرس وهواه، إذا كان نشيطاً ح-و- ه- حرف الواو وما بعده يف املكرر و

  .وهوه الفرس، وهو حكاية صهيله إذا ردده يف صوته وغلظَ، وهو حممود: ويقال

  .نباحه إذا ردده: ووهوهة الكلب

  ي -و- ي- و

    

  .طائر يصاد به العصافري، معروف: اليؤيؤ: من معكوسه

  حرف الهاء

  وما بعده في المكرر 

  ي -ه- ي-ه
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  .يهياِه، مبين على الكسر، كأنه يدعوه إذا يهيه به، أي صاح به: م للرجلاليهيهة، من قوهل: من معكوسه

  .انقضت أبواب الثنائي امللحق بالرباعي يف التكرير واحلمد للّه أوالً وآخراً، وصلَّى اللّه على حممد النيب وآله وسلَّم تسليماً

  باب الهمزة وما يتصل به من الحروف في المكرر

  أ -ب-أ-ب

قال الراجز. بأيب:  بالصيب، إذا قلت لهبأبأت :  

نيفَدوأن ي بأبأنوأن ي  

  أ -ت-أ-ت

  .تأ تأ ليرتو: تأتأت بالتيس، إذا قلت له

  أ -ث-أ-ث

  .ثأثأت الرجلَ عن موضعه، إذا أزلته عنه

  أ -ج-أ-ج

  : قال الراجز. ِجىء جىء لتشرب: جأجأت باإلبل، إذا قلت هلا

  كالجفْل تَزِفيه صدور الشَمأل   تأتليفأقبلتْ ال جاجْأتُها

  .تطرده وتستخفه: تزِفيه. السحاب الذي قد هراق ماءه: اجلفل

  أ -ح-أ-ح

  .حاحيت بالغنم، إذا صحت ا مثل الِعيعاء وهو اِحليحاء: استعمل منها

  أ -خ-أ-خ

  .أمهلت

  أ -د-أ-د

  : قال الشاعر. ن أرفع عدو اإلبل، واملصدر الدئْداءشدة السري، مثل الدعدعة، وهو ِم: الدأْدأَة

كُضهرضي تَرِت العلطَ العروروآع  أم هعئداِء والربالفوارس بالد 
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وليس يف كالمهم افعوعل متعدياً إلّا اعرورى، هكذا قال . اعروريت الفرس والبعري، إذا ركبته عرياً: قال أبو بكر
  .الذي ال ِخطام عليه، وكذلك العطُل: والعلُط. الذي مل يرض ورِكب: والعرضي. سيبويه

  : قال الشاعر. آخر ليلة من الشهر احلرام، وهي ثالث دآدىَء يف كل شهر: والدأْداء

  مضى غير دْأداٍء وقد كاد يعطَب  في منْصل األلِّ بعدما تَداركه

  .وتدأدأ القوم، إذا ازدمحوا. ألرض، عن أيب مالكالفضاء من ا: والدأْداء

  أ -ذ-أ-ذ

  .االضطراب يف املشي؛ مر يتذَأذَأ، إذا مشى كذلك: الذأذَأة

  أ - ر- أ-ر

  .وأما الرأْراء بنت مر أخت متيم بن مر، فممدود. رأرأ الرجل ورأرأِت املرأةُ: ِحدة النظر بإدارة العني، يقال: الرأرأة

  أ - ز- أ-ز

صدره : وزأزأ الظليم، إذا مشى مسرعاً ورفع قطْريه. الزازأة؛ تزأزأِت املرأة إذا مشت وحركت أعطافَها كِمشية الِقصار
  : قال الراجز. وعجزه

  كهدجان الرأل خَلْفَ الهيقَِت  لم يكن من ِمشيتي وهدجاناً

   مزوِزئاً لما رآها زوزِت

  أ -س-أ- س

نقْرة : ؟ والردهة"ِقف باحلمار على الردهة وال تقُلْ له سأسأ : " ومثل من أمثاهلم. سأسأت باحلمار، إذا دعوته ليشرب
  .يف صخرة

  أ -ش-أ- ش

  .تشؤ تشؤ، كأنه دعاها لتأكل أو تشرب: شأشأت بالغنم، إذا قلت هلا

  أ -ص-أ-ص

صروالد وأ اِجلرأْصه- أرة وهو ولد الف- صبصر قْوعن .  إذا فتح عينيه حني يولد وملّا ي هاجرة احلبشة ارتدوكان بعض م
  .فَقَحنا وصأصأمت، أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر: اإلسالم فكان مير باملهاجرين فيقول
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  أ -ض-أ-ض

  .ِضئْضىء ِصدق وضؤضؤ ِصدٍقهو من : يقال. الضئِْضىء والضؤضؤ، وهو األصل واملَعِدن: أمهلت إلّا يف قوهلم

  أ -ط-أ- ط

  : قال امرؤ القيس. طَأطَأ رأسه، وكل شيء حطَطْته فقد طَأطَأته

  صيوٍد من الِعقبان طأطأتُ ِشماللي  بفَتْخاء الجناحين ِلقْوٍة كأنّي

يعة االحنطاط من اهلواء، ومن من قال لَقوة، بالفتح، أراد العقاب السر: قال أبو بكر. لَقوة، بالفتح، وهو أفصح: ويروى
  .شيمايل، أي ِشمايل: وروى األصمعي. قال ِلقوة، بالكسر، أراد القبول ملاء الفحل

  : قال الشاعر. منخفض من األرض حىت يستر من فيه: والطَّأطاء

تْ في الرأس تَكْلَُؤهِكبُل  ذو أربٍع رخاف ودون الكاِلىء األجمما ي  

 ِلما يبدو به القَبُل واألخْرياِن  الطَّأطاء يحجبهاثنتاِن ِلما  منها

يصف وحشياً . كل ما قابلك من شيء مرتفع: والقَبل. يريد العينني: منها اثنتان، يريد األذنني، واألخريان: قال أبو بكر
  .الناقة السريعة: الشمالل: قال أبو بكر. يقول إن أذنيه قد حجبتا وعينيه يبصر ما

  أ -ظ-أ- ظ

    

  .أمهلت، وكذلك حاهلا مع العني والغني

  أ - ف-أ-ف

  : قال الشاعر. احلبسة يف اللسان، عريب معروف: الفَأفَأة

  ولستُ بفأفاِء وال بجباِن  يقولون فأفاء فال تَنِْكِحنَّه

  أ -ق-أ-ق

  .قاء يقيء قَيئاً يف موضعه: وقد مر قوهلم. أمهلت يف التكرير

  أ -ك- أ-ك

  : قال الراجز. لقوم على الشيء، إذا ازدمحوا عليهتكَأكَأ ا

w  إذا تَكَأكَأن على النضيح
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  .احلوض الصغري يحفر لإلبل قصري اجلدار: النضيح

  أ - ل-أ- ل

الظباء، ال : والفُور". ال أفعل ذلك ما ألألِت الفُور: " ومثل من أمثاهلم. ألألِت الظباُء بأذناا، إذا حركتها: الألألة، يقال
  : قال الشاعر. احد له من لفظهو

  ر وما دب في الثَّرى ِعرقُ ساِق  السالم ما ألأل الفو فعليك

  .واالسم الألألة. تألأل النجم تأللؤاً، إذا ملع: ويقال

  أ - م- أ-م

  .مأْ مأْ: حكاية صوت الشاة أو الظيب، مأمأِت الشاةُ، إذا واصلت صوا فقالت: املَأمأة

  أ -ن- أ-ن

. ، أي يف ابتداء اإلسالم قبل أن يستحكم"ليتين ِمت يف النأنأة"ومنه قول أيب بكر الصديق رمحه اللّه، . الضعف: لنأنأةا

  .، يف حديث يطول"تنأنأت وتربصت فكيف رأيت اللّه فعل : "وقال علي بن أيب طالب رضي اللّه عنه لسليمان بن صرد

  أ - و-أ- و

  .أمهلت يف الوجوه

  أ -ه-أ-ه

  .هأ هأ، واملصدر اِهليهاء: هأهأت بالقوم، إذا دعوم، وباإلبل إذا زجرا فقلت

  أ -ي-أ-ي

  .يأ يأ، مهموز: يأيأت بالقوم، إذا دعوم ليجتمعوا فقلت: أمهلت إالّ يف قوهلم

  باب الثنائي في المعتل وما تشعب منه

  ي - و-أ-ب

  بوأ 
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. وأبأته أنا به أُبيئه إباءةً، إذا قتلته به. وباَء فالن بفالن يبوء به، إذا قُتل به بواًء. وبواًء إذا رجع بهباَء بإمثه يبوء به بوءاً 

  : قالت ليلى اَألخيلية

  فتًى ما قتلتم آَل عوِف بِن عامِر  تَكُِن القتلى بواء فإنّكم فإن

. فأحدمها موضع وقوف سائق الساِنية، واآلخر مباءة املاء إىل جمها: ضعانومباءة البئر هلا مو. املَرِجع إىل الشيء: واملَباءة

ومن ذلك الباءة اليت حيسبه العامةُ النكاح، . جمتمع مائها، فإذا نزحت رجع املاء إىل حاله األوىل، فتلك اجلُمة: جم البئر
  .وإمنا هو من الرجوع إىل الشيء

  أوب 

وكل راجٍع . وآب اهلَم إياباً. الرجوع: واألوب. املَرِجع: واملآب. ياباً، إذا رجع إىل مستقَرهآب الرجلُ يؤوب إ: ويقال
  :  وهو كعب بن سعد الغنوي يرثي أبا اِملغوار الباهلي- قال الشاعر. مع الليل فهو آئب

 يرد الليُل حين يؤوب وماذا  هوتْ أمه ما يبعثُ الصبح غادياً

  : النابغةومنه قول 

  وليس الذي يرعى النجوم بآئِب  حتى قلتُ ليس بمنْقٍَض تطاوَل

  .أي ال يؤوب إىل أهله كما يؤوب الراعي

  .جاء القوم ِمن كلِّ أوب، أي من كل ناحية: ويقال

  أبا 

  : قال الشاعر. ِحمل القَصب وليس باألجمة بعينها: واألباء، ممدود

  بعضاً كمعمعة األباء المحرِق  ضهضرب يرعِبل بع من سره

 المذاد وبين جزع الخندق بين  مأسدةً تُسن سيوفُها فليأِت

. أِبيِت الشاةُ تأْبى أَباً شديداً، إذا أصاا هذا الداء يف رأسها: داء يصيب الغنم يف رؤوسها، يقال منه: واألبا، مقصور

  .وشاة أَبواُء، إذا أصاا ذلك

  أبأ ب-بأي

  .فالن من بؤبؤ ِصدٍق، أي من أصل صدِق: ويقال. الِكبر، ويقال البأواء أيضاً، وال أدري ما صحته: والبأْو

  ي - و-أ-ت

  .تِوي الشيُء يتوى توى، إذا تِلف، مقصور غري مهموز، وهو تٍو كما ترى وتاٍو
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  أتي 

  : وأنشد. وأتى يأيت أتياً ويأتو أتواً حسناً

  كنتُ إذا َأتَوتُه من غَيِب  م ما لي وأبا ذؤيِبقو يا

شَمثوبي ي سمِب كأنّني  ِعطفي وييتُه بربَأر 

السيل بعينه يأتيك : واَأليتّ. ما أحسن أَتو قوائم الناقة وأتيها يف السري: ويقال. هكذا لغة هذيل، أتا يأتو أتواً: قال أبو بكر
  .اآليتّ: وذلك السبيل. أت ملائك، أي سهل له سبيالً جيري فيه: ويقال.  بلدكمن بلٍد مِطر من غري

    

  .وآتى يؤيت إيتاًء يف معىن أعطى. ورجل أيتّ وأتاِوي، وهو الغريب

  .لزرعما أحسن أتاء هذا النخل، أي ما أحسن مثره، وكذلك ا: ويقال. اخلَراج أو اِجلزية يؤديه القوم إىل امللك: واإلتاوةُ

  ي - و-أ-ث

  : قال الشاعر. ثَوى يثْوي ثُِويا، إذا أقام باملكان، واالسم الثَّواء، ممدود

 وكلُّ جديٍد مرةً مودي أودى  طاَل الثَّواء على رسٍم بيمؤوِد

ِخرقة تطرح حتت الوطْب إذا : والثوة مثل الصوة. اسم موضع معروف قريب من الكوفة فيه قرب زياد ابن أبيه: والثَّوية
ثَوى باملكان وأثوى؛ أجاز ذلك . ظُلَّة يتخذها الراعي من أغصان الشجر: والثاية، غري مهموز. مِخض تقيه عن األرض

صاحبة : وأم مثْوى الرجل. املوضع الذي يثوي فيه الرجل، وهو مقصور: واملَثْوى. أبو زيد، وأباه األصمعي مث أجازه
  .له الذي يرتلهمرت

  . ووثأتُها أنا أثَؤها وثًْأ. والمصدر الوثء، مهموز. وِثَئتْ يد الرجل، فهي موثوءة: ويقال: وثأ

  . اللهم آرأب ثَآنا، أي أصِلح فسادنا: ومنه قولهم. الفساد: والثّأى: ثأي

  . أثي أثْياًوأثا الرجل بصاحبه، إذا سبعه عند السلطان خاصة، يأثو أثواً وي: أثا

  ي -و-أ-ج

والجوى، مقصور، وهو ألم يجده . موضع بعينه: والِجواء. البطن من األرض: الِجواء: جوا
بل الجوى طول : قال األصمعي. اإلنسان في قلبه من مرض أو غم؛ جِوي يجوى جوى شديداً

  . قطعة من األرض تغلظ، وقد تُهمز: والجوة. الضنى

لون من ألوان الخيل، وهي أكدر من الصدأة، فرس أجأى : وة، في وزن الجعوةوالجْؤ: جأي
  : واألنثى جأواء، وكذلك قيل
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  .كتيبة جأواء لصدأ الحديد عليها

  .الوعاء الذي يجعل فيه القدر، واجلمع ِجآء مثل ِجعاء: واِجلئاوة، مثل اِجلعاوة

ثل الجوعة، نَقْر في الحرة يجتمع فيه ماء والجوءة م. بطن من العرب: وبنو ِجئاوة: جوأ
  . السماء

  . وجأت الرجل بالسكين وغيره أجُؤه وجًأ: ويقال: وجأ

فعليه بالصوم فإنه : " ويف احلديث. أن تربط خصيتا احلمل أو اجلدي مث ترض بني حجرين؛ كَبش موجوء: والِوجاء
  .، أي مينع من الشهوة"ِوجاء 

وما . وجاء فالن يجيء ِجيئةً حسنةَ.  فالن يجيء جيئةً على فَعلة، إذا جاء مرةً واحدةوجاء: جيأ
  . أحسن ِجيَئتَه، وإنه لَجّئاء بالخير، مثل جعاع

  . حفرة تتَّسع ويجتمع فيها ماء السماء واألقذاء: والِجية، غير مهموز: جيا

  ي -و-أ-ح

  .  الوحاءالوحاء: السرعة، من قولهم: الوحاء: وحي

وقال يف ". وأوحى ربك إىل النحل : "قال اللّه جلَّ ثناؤه. والوحي من اللّه عز وجلّ ثناؤه نبأ وإهلام، ومن الناس إشارة
. وحى وحياً، إذا كتب، ووحى يف احلجر، إذا كتب فيه: ويقال". فأوحى إليهم أنْ سبحوا بكْرةً وعِشيا : قصة زكريا

  : ال الراجزق

  لقَدٍر كان وحاه الواحي  نَحاهم حدنا والنّاحي لقد

  : قال الشاعر. أي الكاتب، واّهللا أعلم

داِفعها فممسر يران عيها  الرِسالَم الوِحي ِمنخَلَقاً كما ض  

ِحيى وأوحى مبعىن، ومل يتك: الكتابة يف احلجارة، قال أبو زيد: وأصل الوحلّم فيه األصمعي ألنه يف القرآن وكان ال و
  .يتكلّم يف مثله

ِشية من : واحلُوة. مركب من مراكب النساء ليس ِحبدٍج وال هودج: واحلَِوية. جمتمعهم، واجلمع أحِوية: وِحواُء القوم
ليل أحوى وشعر :  أحوى، فقالواوكثر هذا يف كالمهم حىت مسوا كل أسود. ِشيات اخليل، وهي بني الدهمة والكُمتة

  .حِوي الفرس واحواوى احِويواًء، إذا صار أحوى: أَحوى، واالسم احلُوة، يقال

واحلَوايا مجع . األمعاء اليت تسمى بنات اللَّبن: واحلاِوية واحلاِوياء. احتوى فالن على كذا وكذا، إذا استوىل عليه: ويقال
  : قال الراجز. لهمث: حاوية، وحِوية

w  الجاحظَ العيِن العظيم الحاويه  وال أرى معاويه َأضِربهم
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ضرب من البقل يشبه : واحلُواء. شبيهة باِملحفَّة تركبها النساء: واحلَوية". أو احلَوايا أو ما اختلط بعظم : " ويف التنريل
  : قال الشاعر. ورقُه بِنصال السهام

ِة الحكباِدرِقيعاِء وهو وو  

    

ى، واللّه أعلم. وهو وقيع: أراد النصل بقوله. أي حادوغه اللغة أنثى أَحاء فهي فيما تسووفأما ح.  

ويف . وهم بنو حاء بن جشم بت معد وهم حلفاء لبين احلَكَم بن سعد العشرية. بطن من العرب: وبنو حاء، ممدود
  ". وحكَم يبلُغُ شفاعيت حاء: "احلديث

  : هو ذكر الحيات، وأنشد: قال األصمعي. والحية أصلها من الواوي، وقد سميت الحيوت: حيا

  وتخنُق العجوز أو تَموتا  وتأكل الحية والحيوتا

بطن من : وبنو احلَيا. املطر العام، مقصور: واحلَيا. ضد امليت، حِيي يحيى حياة طيبة: واحلَي. معروفة: وحياة اإلنسان
  .وحِييت من هذا األمر واستحييت منه. واحلَياء املعروف ممدود، حِيي يحيى حياًء شديداً. العرب

  : قال الراجز. وحياء الناقة، ممدود

  أقْمر قد ِنيط إلى أحشائها  بين رفْغَيها إلى حيائها ما

اج. احلياة: واِحليجقال الع :  

  وإذ زمان الناس دغْفَلي  ذ الحياةُ ِحينرى إ وقد

يبطن من العرب: وبنو ح .ييم: وحقال الشاعر. أحد فرسا :  

ييتالفَ  لعمرك ما خشيتُ على حم لَيوالس قَو بين 

ييريرةَ  ولكنّي خشيتُ على حج يمحه في كل حر 

  ي -و-أ-خ

وخَِوي جوفُه يخوى خَوى، . واء، ممدود، وخُِويا، إذا خَالخَِوي الموضع يخْوى خَ: خوي
  : قال الشاعر. وخَوى النَّوء خُِويا، إذا أخلف مطره. مقصور

  للطارِقين النازلين مقاري  إذا خَوِت النجوم فإنَّهم قوم

  : قال الراجز. اهلواء بني كل شيئني: واخلَواء. رجل ِمقْرى واجلمع مقاٍر

  دو خَواء األرض من خَوائِهيب

  : قال الراجز. وخوى البعري، إذا برك متجافياً على يديه ورجليه وصدره
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 وثَِفناٍت ملْس ِكرِكرٍة  خَوى على مستِوياِت خَمس

يووخ وموضعان: وخ.  

  : قال لبيد. الداهية: والخُويِخية: خوخ

  تصفر منها األنامُلخُويِخية   وكلُّ أناس سوف تدخل بينهم

  .الِفرِسك: والثمر الذي يسمى اخلَوخ، عريب معروف يسميه أهل احلجاز

  .كُوة يف البيت تؤدي إليه الضوَء: واخلَوخة

ويوم خُوي يوم معروف، وهو يوم قَتل فيه ذُؤاب بن ربيعة األسدي عتيبةَ بن حارث بن : خوي
  . رجل وخْواخ وامرأة وخْواخة: ترخي اللحم، يقالالمس: والوخْواخ. شهاب اليربوعي

وخَيتُ وتوخيتُ بمعنًى، إذا قصدت : ومنه قولهم. الطريق القاصد المستوي: ِوالوخْي: وخي
  : قال الراجز. لألمر

 تُقارف مأثَماً فتَمِخه ولم  ولم تَقِْصد له ولم تَِخه قالت

   المربوط بين أفْرِخهكالكرِز  باُل شيخ آض ِمن تشيِخه ما

  ي - و-أ-د

الدوداة، والجمع الدوادي، وهي األراجيح، وربما جعلوا ذلك آثار األراجيح في مالعب : دوي
  : قال الراجز. الرجل الفَدم الثقيل: والدوى، مقصور. والداء والدواء، ممدودان. الصبيان

  ر بقَاقَ المنِْزلأخرس في السفْ  أقود بالدوى المزمل وقد

  .قال الشاعر. مصدر دِوي يدوى دوى شديداً وداويت الفرس، إذا أضمرته: والدوى، مقصور

  كأن عليها سنْدساً وسدوساً  حتى شَتَتْ حبشية فداويتُها

والدواية، غري . قد مجعوا دِوياًمجع دواة، مثل نواة ونوى، و: والدوى. الطيلسان: والسدوس. ضرب من الثياب: السندس
وكذلك الريق، إذا عصب على الفم من عطش أو تعب، دواية . قشرة رقيقة تركب اللنب أو املَرق إذا سكَن: مهموزة

  : قال الراجز. أيضاً

 ِلفيك ذي الدوايه أعددتُها  سحيم ومعي ِمدرايه أنا

    والحجر األخشن والثِّنايه

  : قال الشاعر. أقبل الصبيان على اجلَفْنة يدووا، إذا قشروا الدواية عنها: ويقال
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  كما كَتَمتْ داء ابِنها أم مدوي  منك داء طالما قد كتمتُه بدا

ود البيت، اللِّجام بعم: آدوي؟ وعندها أم ِخطِْبه، فقالت: واألصل يف هذا أن صبياً قال ألمه. وروى أبو عبيدة رأي ابِنها
  .توري عنهم أنه يطلب اللِّجام لريكب الفرس

  .دوى الرعد يدوي، إذا مسعت له دِويا، والرعد مدو: ويقال

    

  .دوى يف األرض، إذا دار فيها، ودوم يف السماء: ويقال

 وهو املاء الرقيق الذي خيرج مع البول مصدر ودى الدابةُ والرجل يدي ودياً،: والودي. الفَسيل، والواحد وِدية: والودي
  : قال الشاعر. ال جيب منه الغسل

  حمار ودى خلفَ آسِت آخَر قائم  آبن ْأبير خلفَ قيٍس كأنه ترى

  .معروف، وأحسبه راجعاً إىل هذا لسيالن املاء فيه، إن شاء اللّه: والوادي

ووديت . ، واهللا أعلم"وال يؤوده ِحفْظُهما: " فُسر قوله جلّ ثناؤهآدين األمر يؤودين أوداً، إذا بهظَين، وكذلك: ويقال
  .القتيلَ أديه ِديةً، إذا أعطيت ِديته

  : قال الشاعر. ووأدت املوءودة أِيدها وأداً فهي وئيد ووئيدة وموءودة

 الوئيد فلم يوأِد وآحيا  ومنّا الذي منَع الوائداِت

وأودى الشيُء يودي إيداًء، إذا . صوت وطء قوائم اإلبل على األرض؛ مسعت وأدها ووئيدها: ئيدوالو. يف وزن يوعد
به الدهر ت. تلف وأودىِت اإلبل، إذا حنود يف األزد، : ويف العرب إيادأن: قال أبو بكر. وآدإياد بن نزار، وإياد بن س

  .امر ماء السماءإياد بن سود بن احلَجر بن عمرو بن مزيِقياء بن ع

  : قال اهلُذيل. وآد الشيُء يؤود، إذا رجع، فهو آئد أي راجع

 ظالَل آخره تَؤود رأيتَ  ظَِللْتَ به نهار الصيِف حتَّى

  : قال طرفة. الداهية: واملُؤِيد. قبيلة أيضاً: وإياد. بطن من العرب: وبنو أود. أي ترجع

  تَرى أن قد أتيتَ بمْؤِيِدألستَ   وقد تَر الوظيفُ وساقُها يقول

واٍد : وأود، مثل عود. العوج؛ أِود يأود أوداً: واألود. القوة: واآلد واأليد. وأيدت الرجل تأييداً، إذا قويته وأسعدته
  .وبه سمي حِبي السحاب إلشرافه على األفق. ما حبا من الرمل وارتفع: واإلياد. معروف

  . حسن األداة تامها: ورجل مؤٍد: أدا

  .سيوره ونسوعه، وكذلك أداة السرج: وأداة الرحل

ويديتُ الرجل، إذا ضربت . وأيديتُ إلى الرجل يداً، إذا أسديتها إليه. واسع: وعيش يِدي: يدي
  . ومثله رأستُه، إذا ضربت رأسه؛ وبطَنْتُه، إذا ضربت بطنَه، ورأيتُه، إذا ضربت ِرَئتَه. يده
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  ي - و-أ-ذ

  . ذَوى العود ينوي ذَياً وذوياً: ذوي

وفرس ِمذًْأى مثل . وذأى الفرس يذْأى ذَأياً مثل سعى يسعى سعياَ، إذا مر مرا سريعاً: ذأى
  : قال الراجز. ِمذْعى

رجا غَمعا ِممحِمس جا  األجاريرقاق ِمها في الرِمذًْأى ِمخَد  

ذَأى : وقوم من العرب يقولون. األرض السهلة: والرقاق. الذي يخد األرض: واِملخد. شديد العدو: ِمهرج: قال أبو بكر
  : وينشدون بيت ذي الرمة. العود، وليس باللغة العالية

 الثُريا في مالءته الفَجر وساقَ  أقامت به حتى ذََأى العود والتوى

  .ى العودذَو: وكان األصمعي يقول

  : قال الشاعر. ووذى، إذا انتشر ومل يستحكم. ووذى احلمار وغريه وذْياً، إذا سال مِنيه

  حمار وذى خلفَ آسِت آخَر قائم  آبن أبيٍر خلفَ قيٍس كأنَّه ترى

  .وهو مثل ودى بالدال، وودى أكثر وأعلى

  : قال الشاعر. ذًى شديداًوأَِذيت بالشيء آذَى أَ. معروف: واألذى، مقصور

شُفُّه َأغرلْق الِعتاق يى بالقوائم  من البقِّ إال ما احتمأذى الب  

 ا فرس أبلقكها، فكأحتر ا والريحالختالف ألوا هها بفرٍس أبلقا فشب َّستظلصبت على رماح وسيوف لييصف ثياباً ن
  .قد إذا ه البق فهو حيتمي بقوائمه

ج:واآلذيجمع .  املَوٍن ومن ذوي أشبههما؛ واملَقاول دون امللوك، يدٍن وذي جزر حنو ذي ييقاِول ِحمواألذواء من م
  .أقواالً وأقياالً

  ي -و- أ-ر

قال . رأيت الشيَء، مهموز، وتركت العرب اهلمز يف مستقبل رأيت لكثرته يف كالمهم، ورمبا احتاجوا إىل مهزه فهمزوه
  : الشاعر

 يتَملَّ العيش يرأ ويسمع ومن  ر ما القيتُ والدهر أعصرألم تَ

  : وقال آخر

 عالم بالترهاِت كالنا  أري عيني ما لم تَرأياه

: منتهى البصر؛ رأي العني: والرأي. ، واّهللا أعلم"بادي الرأي: ويف الترتيل. رأيت رأياً حسناً: والرأي مهموز، من قوهلم

  .رؤية العني: ا، والرؤيةمنتهى بصره
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  .ورجل حسن الرواء، أي حسن املنظر. ما أجلته يف صدرك من الرأي: والرِوية

  .كثرية املاء: وعني رية. وسقيته ريا وِريا. ورِوي من املاء يروى ِرياً

. وكثر ذلك حىت مسوا املَزادة راوية. ةالراوي: والبعري الذي يحمل عليه املاء. ورويت للقوم أروي هلم، إذا استقيت هلم

  .ورجل راٍو للشعر وراوية، اهلاء للمبالغة. ورويت احلديث والشعر أرويه ِرواية

ويِوي هذه القصيدة، آلخر حرف يف القصيدة: عقد القّوايف بآخر حرف يف البيت؛ يقال: والروذكر أبو . هذا حرف ر
لِقيِت السعالةُ حسان بن ثابت يف بعض طرقات املدينةّ وهو غالم قبل : قال. عبيدة، وأحسب األصمعي قد ذكره أيضاً

فأنشدين : قالت. نعم: أأنت الذي يرجو قرمك أن تكون شاعرهم؟ قال: أن يقول الشعر، فربكت على صدره وقالت
  : فقال متقارب. ثالثة أبيات على روي واحد وإال قتلتك

 قال له من هوهإن ي فما  ما تَرعرع فينا الغالم إذا

 قينا الذي ال هوه فذلك  لم يسد قبل شد اإلزار إذا

 أقول وحيناً هوه فحيناً  ولي صاحب من بني الشَّيصباِن

ورويت على الرجل، إذا شددته بالرواء لئال يسقط عن . قوم من اجلن: وبنو الشيصبان. أولَى لك: فخلّت سبيله فقالت
  : قال الراجز. ن النعاسالبعري م

 في عظم ساقي ويدي وِدقٍّة  على ما بي من تخددي إنّي

    أروي على ذي العكَن الضفَنْدِد

وقال . الغليظ الكثري اللحم، أي أْشده بالرواء، وهو احلبل الذي يشد به احلمل على اجلمل، واجلمع أروية: الضفندد
  : اآلخر

  واضطرب القوم اضطراب األرِشيه  نوا أنِجيهإنّي إذا ما القوم كا

وشُد هويأوصيني وال توصي ِبيه هناك  فوق بعضهم باألر 

  : قال الراجز. وماٌء روى، مقصور مكسور األول

 وفرغا من رعي ما تلزجا  حتى إذا ما الصيفُ كان أمجا

 ماء روى وفلجا فصبحا  من حنذه أن يهرجا ورهبا

  .النهر الصغري: والفلَج. اً وأتاناًيعين محار

  : قال الراجز. وماء رواء، ممدود مفتوح األول

 رواء وطريق نهج ماء  من كان ذا شك فهذا فلج

، واللّه أعلم "أحسن أثاثاً وِرئياً: "فالن حسن الرواء وحسن الري؛ كذلك يقول أبو عبيدة يف قوله جلّ وعز: ويقال
ِرثاَء : "مصدر املًراءاة من قوله جلَّ ثناؤه: والرياء.  الرجلَ والدابة، إذا ضربت ِرئته، فهو مرئي مثل مرعيورأيت. بكتابه w
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  ".الناس

وكل علَم نصبته فهو . عربية معروفة، بغري مهز، واجلمع راي ورايات: والراية. ضرب من النبت، الواحدة راءة: والراُء
. وكانت البغايا يف اجلاهلية ينصنب الرايات على أبوان أعالماً هلن فهن ذوات الرايات.  واخلَمارراية، حنو راية البيطار

  .الشربة من املاء حىت يروي: والرية

". وكان وراءهم مِلك: "وفي التنزيل. القُدام، وهو من األضداد: الخلف، والوراء: والوراء: ورأ
  : قال الشاعر.  أعلمأمامهم؛ واهللا: قال أبو عبيدة

 تميم والفَالةُ ورائيا وقومي  أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي

  ".ومن وراِء إسحاق يعقوب: "وفسر املفسرون يف الوراء أنه ولد الولد، يف قوله عز وجلَّ. أي أمامي

قال . أراوىوالقياس . والجمع أروى، على غير القياس. األنثى من األوعال: واألرِوية: أرو
  : الشاعر

 كَالّباً مِطال وراِميا والقيِت  فما لِك من أروى تعاديِت بالعمى

ألن يمتلىء : "وفي الحديث. وِري جوفُ فالن فهو موِري، إذا فسد من داء يصيبه: ويقال: وري
  : قال الراجز. واسم الداء الوري". جوفُ أحدكم قَيحاً حتى يِريه خير له من أن يمتلىء ِشعراً 

  يا ليته يسقَى من الذُّرحرح  له ورياً إذا تَنَحنَح قالت

: ويقول الرجل للرجل. وورى الزند يِري ورياً، إذا خرجت منه النار فهو واٍر، وأوريته أنا إيراًء. دعت عليه بالوري

  : قال الراجز. مسينة: غري مهزوناقة وارية، ب. ورت بك ِزنادي، إذا أجنده وأعانه

  يأكُلْن من شحم السديِف الواري

  .شحم السنام خاصةً: السديف

    

  : ووأرتُ الرجَل أِئره وأراً، إذا أفزعتَه، واستوأر فهو مستَوئر قال الشاعر: وأر

  شُعبةَ الساِق إذا الظِّلُّ عقَل  الكانس لم يوأر بها تَسلُب

ركبها يف اهلاجرة فتزحم أغصانَ الشجر فينتحي ِظلُّها عن الظيب الكانس الذي قد دخل يف ِكناسه مل : اقة، يقوليصف ن
  : عقَلَ الظلُّ، إذا أقام يف قائم الظهرية، مثل قوله: يعين إذا قَصر الظلُّ حىت، يصري مبرتلة الِعقال؛ يقال. يوأر، أي مل يفزع

ل الظلَّ فصار جباوانتعور  
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: حفرة توقد فيها النار يختبز فيها ويشتوى، واجلمع إِرين، ويقال: واإلرة. موضع معروف: وأوارة. حرها: وأوار النار

  : قال الراجز. شحم السنام: واإلرة أيضاً. إرون

 يجيء دسم على اليِد وال  وعد كشحم اإلرِة المسرهِد

ويف حديث املغازي أن النيب صلَّى اّهللا عليه وسلَّم ملّا هاجر مر ببريدةَ األسلَمي فأهدى .  كَِرشحلم يطبخ يف: واإلرة أيضاً
  .له إرةً، أي حلماً يف كَِرش

  .كثري النكاح: ورجل ِمئر. معتركهم يف ِصراع أو حرب: وإرة القوم

  .ا؛ واألير واهلَير أيضاًاسم من أمساء الريح الصب: واإلير واِهلري. جبل معروف: وإير

  ي -و- أ-ز

  .وفالن بإزاِء فالٍن، إذا حاذاه. رجل إزاُء ماٍل، إذا كان حسن القيام عليه

  .ورجل وزى، إذا كان قصرياً

زطّ: واإلوى البة، وهو الضخم القصري. معروف، وهو هذا الطائر الذي يسمزوامرأة إو ،زورجل إو.  

  : قال الشاعر. وزوى الرجل وجهه، إذا قبضه. يه زيا وزِويا، إذا مجعتهوزويت الشيَء أزو

 بين عينيه علي المحاِجم زوى  يزيد يغُض الطرفَ دوني كأنَّما

  .كأنها جمعت، واللّه أعلم" زِويت يلَ األرض : "ويف حديث النيب صلَّى اّهللا عليه وسلَّم

وزوزى الظليم يزوزي، إذا ارتفع . ومنه اشتقاق زاوية البيت. ر، إذا تقبضت ودنا بعضها من بعضوانزوِت اجللدة يف النا
  : قال الراجز. يف سريه

  مزوِزياً لما رآها زوزِت

  .وجاء تواً إذا جاء وحده. وجاء فالن زوا، إذا جاء ومعه آخر. الِغلَظ من األرض يف ارتفاع: والزيزاء، ممدود

  ي - و-أ- س

  .ورجلُ سوٍء، مهموز وغري مهموز. ساَءه يسوءه سوءاً وسوءاً ومساءةً

فيكون السواء يف موضع مفتوح السني ممدوداً يف معىن غري، فإذا كسرت السني قَصرت، وهو أيضاً يف : وللسواء مواضع
  .معىن غري

  ".يف سواء اجلَِحيم " : وسطه، وكذلك فُسر يف قوله جلّ وعز: وسواء الشيء

. هذا ِسوى فالٍن، أي فالن بعينه: يقال. الشيء بعينه: وِسوى الشيء. ووضعت الشيَء يف سواء كُمي، أي يف وسطه

  : قال حسان

  نبي أتى ِمن عنِد ذي العرش هاِديا  أتانا فلم نَعِدل ِسواه بغيره
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  .وهي عندهم من األضداد. يريد مل نعِدلْه بغريه

والسواء من . ، واللّه أعلم، أي عدالً بيننا"مكاناً ِسوى : " العدل، وكذلك فسر يف قوله جل وعز: لسوى عندهموا
  : قال الشاعر. بنو فالٍن سواء، إذا استووا يف خري أو شر، فإذا قلت سواِسية مل يكن إال يف شر: املُساواة، تقول

  سواِسية كأسنان الحماِر

  ".سوآُء ولُود خري من حسناء عقيم : "ويف احلديث. قبيحة: وامرأة سوآُء

  .والسوءة كناية عن العورة. وجاء فالن بالسوءة السوءاء، أي باألمر القبيح

وواً، إذا داويته، فأنا آٍس والرجل أسي ومأسالرجل آسوه أس توقال الشاعر. وأس :  

  غ حِجيجأِسي على أم الدما

  .حج العظم من اجلراحة، إذا قُطع فأخرج: احلجيج، يقال. أي شجيج

  .كساء يلَف ويجعل شبيهاً باحلَِوية يلقى على سنام البعري تركبه النساء: والسِوية

  : اعرقال الش. وأسيت الرجلَ وواسيته مواساةَ، وأِسي الرجل يأْسى أسى شديداً، فهو أسيانُ، إذا حزن

  فأصبح منها وهو أسيان آِيس  إيٍل فَجعته بخياِرها وذي

. وسيته أوسيه تأِسيةَ وتوسيةً، إذا عزيته، وتأسى الرجل تأسياً، إذا تعزى: وأَسيت الرجلَ أؤسيه تأِسيةً؛ ويقال أيضاً

  .واالسم األسوة، واجلمع األسى

  .وبه سمي الوجل أوساً. وساً، إذا أعطيته وأفضلت عليهوأْست الرجلّ أؤوسه أ

    : قال الراجز. وأويس من أمساء الذئب

مر أمأويس في الغَنَم ما  يا ليت شعري عنك واألم َل اليومفّع 

  : قال الشاعر. املستعطَي: املستعطي، واملستآس: واملستئيس

صاحبتهم ثالثه آساوكان اإلله هو المستَ  أهِلين  

ساس الطعام وأساس : يقال: وقال أبو زيد. وساس الطعام يساس، إذا وقع فيه السوس. هذه الدابة املعروفة: والسوس
  .سيس الطعام فهو مسوس، إذا وقع فيه السوس، وكذلك سوس تسويساً: ويقال. وأبى األصمعي إلّا ساس. مبعىن واحد

هذا من سوس صدٍق وتوس : ويقال. وهذا ِمن سوِس فالٍن، أي من طَبِعه. جازهاداء يصيب اخليلَ يف أع: السوس
  .ِصدٍق، أي من أصل ِصدق

أسوسهم ِسياسةً، وكذلك الدواب القوم ستيساء. وسسقال الشاعر. منتظَم فَقّار الظهر: والس.  

  هِرعلى يابس السيساِء محدودب الظَّ  حملتّ قيس بن عيالن حربنا لقد

وزعم قوم أن بعض العرب يسمونه السمِسق، . معروف: واآلس. جبل أو موضع: وسواس. أي محلته على أمر صعب
  : وفسر قوم بيت اهلذيل. وال أدري ما صحة ذلك

 به الظَّيان واآلس بمشمِخر  تاللّه يبقى على األيام ذو حيٍد
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وأس البناء، واجلمع . باقي الرماد بني األثايف: واآلس. عسل يف موضع النحلفزعموا أن اآلس يف هذا املوضع باقي ال
واليأس بن مضر، زعم قوم من . معروف أِيس يأيس يأساً، ويئَس ييأس يأساً أيضاً: واليأس، ِضد الرجاء. معروف: أساس

  .إلْياس فهو اسم نيب، زعموا، واللّه أعلمفأما تسميتهم . أهل اللغة أن امسه يأس وأدخلت األلف والالم للتعريف

  : قال ذو الرمة. اهلمة: والسأْو. وقد مست العرب إياساً، وهو مشتق من أسته، إذا عوضته

 اَألظَلِّ بعيد السْأِو مهيوم دامي  كأنني من هوى خَرقاء مطَرف

  : قال زهري. باقي اللنب يف الضرع: والسيىء

  خافَ العيون فلم ينظر به الحشَك  استغاثَ بسيىٍء فَز غَيطَلٍَة كما

البقرة نفسها، فيقول إن ولد البقرة استغاث ببقية : الغيطلة: وقالوا. األجمة: والغيطَلَة. ولد البقرة: الفَز: قال أبو بكر
ردوي كْثُررع ومل ينتظر به أن ياللنب يف الض.  

يه. الفضاء الواسع من األرض: والسرأسه من املال، أي مبا يوازي رأس وجاء فالن ِبسي .يمها : اِملثْل، من قوهلم: والس
  .طَرفها، واجلمع ِسيات: وِسية القوس، خمفَّفة. ِعريسه: وِسية األسد. ِسيان، أي ِمثْالن

  ي - و-أ- ش

ووشيت الثوب، إذا رقَمته، فأنت موش . ا سعى به أو ذكره بقبيحوشى الرجلُ بالرجل يشي وشياً، وهو واٍش، إذ
  : قال النابغة. وشيت الثوب، بالتخفيف، فهو موِشي: ويقال. والثوب موشى، والرجل وشاء

  طاوي المصير كسيف الصيقَل الفَرِد  وحش وجرةَ موِشي أكاِرعه من

  : وقال العجاج يصف داراً خلَت من أهلها. يضاًالفَِرد أ: ويقال

 يعكُفْن به إذا حجا فهن  يتْبعن ذَياالً موشى هبرجا

  .املُِسن: السريع، ويقال: واهلَبرج. يعين ثوراً طويل الذَّنب

  : قال الراجز. معروفة، وصاحبها شاوي، مثقَّل: والشاء

فيها شاته ال ينفع الشاوي  التُهوال ع وال حماراه 

. العالة، يعين يف املفاوز: حجران ينصبان وتبطح صفاة رقيقة جيفَف عليها األِقط، والرقيقة: واحلماران. يعين املفاوز

وأهل جند يسمون الفَِسيل الذي ينبت من النوى أشاًء، وغريهم جيعله الفَِسيل . الفَِسيل، ممدود، والواحدة أشاءة: واألشاء
  .عينهب

  : قال الراجز. وشويت اللحم فانشوى، وأنا شاٍو كما ترى، بغري مهز

 ساٍق بين كَفَي ناقي مخَّة  في القُمِص الرقاق كأنّها

    أعجلَها الشّاوي عن اإلحراِق
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  .ورميت الصيد فأشويته، إذا أصبت شواه، وهى أطرافه وأخطأت املَقْتل

ِويِئني: لشاء، كما يقالا: والشقال الراجز- املعيز والض  :  

مونَع ل وشَِويخَي أرباب  

  : قال الشاعر. بقية قوم هلكوا، الواحدة شِوية: والشوايا

  وعوف شَر منتِعل وحافي  شر الشَّوايا من تموٍد فهم

    

وكذلك فُسر الشوى يف الترتيل يف قوله جلّ . مع الشوىالشواة، واجل: ويقال جللدة الرأس. األطراف، مقصور: والشوى
ى : " وعزوةَ للشاعزصف الفرس فقيل. ، واللّه أعلم"نراد به القوائم ال الرأس، ألن وصف : فإذا وى، فإمنا يولُ الشبع

  : فأما قول اهلُذيل. الفرس بعبالة الرأس هجنة

  ويشِْرقُ بين اللَيِت منها إلى الصقْل  هاهي قامت تَقْشَِعر شَواتُ إذا

بني اللِّيت منها إىل : ويدلّك على ذلك قوله. يصف ظبية تمطَت فانتفش شعرها وظهر بياضها، فإمنا أراد ظاهر اِجللد كلّه
  .الصقل، أراد من أصل األذن إىل اخلاصرة، وجعل بني هاهنا امساً للموضع

  : قال الشاعر. ل ورديه، مقصورخسيس املا: والشوى

 إلى خيراتها باألصابع أشرنا  أكلنا الشوى حتى إذا لم نجد شَوى

  .أكلنا الردي ومل يبق إال خيارها فأشرنا إليها أن تنحر: أراد

. ن، أي طلقاً أو طلقنيجرى الفرس شأْواً أو شأْوي: ويقال. الطَّلْق يف العدو: والشأو. شآين الرجل، إذا سبقين: ويقال

  .بلغ شاوه، أي غايته. الغاية: واِلشأو

  : قال الشاعر. وشاَءين الشيُء مثل شاعين، إذا شاقَين

 ولقد أراك تُشاء باألظعاِن  بان الحدوج فما شََأونَك نَقرةً

  .فجاء فيه الشاعر باللغتني مجيعاً: قال أبو بكر

  : قال الراجز. نظرقبيح امل: ورجل مشيأ اخلَلِْق

إن قد  بني فَزارةَ بن ذُبيان طَرقَتْ ناقتُهم بإنسان 

منحوجِه الر ٍأ سبحانشَيم    

  : وهو مثل قول اآلخر. يعيرهم بأم كانوا ينزون على نوقهم

  على قَلُوصك واكْتُبها بأسياِر  تَْأمنَن فَزاريا خَلَوِت به ال

فأما . ورجل أشوه من قوم شوٍه أي ِقباح، واألنثى شوهاء. اسم موضع: وِشي. لونه، واجلمع ِشيات: وِشية الفرس
  .قال الشاعر. فرس شوهاُء فهي الواسعة الفم: قوهلم

w يِضّل فيه الشَكيم مستجاف  فهي شَوهاء كالجوالق فُوها
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شاهِت الوجوه حم : "ن علي رضي اللّه عنه أنه قال يوم اجلملويروى ع. شاهِت الوجوه، أي قَبحت: ومن القبح قوهلم
  .، أي قبحت"ال يبِصرون 

  : قال املَرار بن منقذ. موضع: وأشي

 أشَي وِفتيان به هضم وادي  يا حبذا حين تُمسي الريح باردة

ويقال. اسم واٍد: أُشي :ت القوميوا: أشووشفُرقال األ. أعطيتهم شاة يعسود ابن ي :  

 بيِن الشَد واإلرواِد بشَريج  يشوي لنا الوحد المِدلَّ ِحضاره

  .ما خيرج من تراب البئر إذا نفيت أخرجت منها شأواً أو شأوين: والشأو

  ي - و-أ-ص

وتواصى . دقيق والتمرضرب من الطَّعام يتخذ من اللنب وال: واآلصية. البناء املُحكَم، مثل الرصيص سواء: األِصيص
تواصى النبت إذا اتصل تواصياً، فهو نبت واص ومتواٍص، أي : يقال. وكل شيء تواصل فقد تواصى. القوم، إذا تواصلوا

  : قال الراجز. وصأى الفرخ يصأى صِئياً، إذا صوت. متصل

 قد غالَني أم بيتُ أِكبر  ما لي إذ أجِذبها صأيت

وكذلك كل ما كان : قال. وكذلك يقال لصوت الفيل واخلرتير الصئي، إذا صاحا.  صِئيا لثقلها، يعين دلواًأي مسعت يل
  .دقيق الصوت

  .ألقت الناقة والشاة صاءتها: القذى الذي خيرج بعد املَِشيمة؛ يقال: والصاءة

صِئي الثوب، مثل : وأهل اليمن يقولون. ؛ واالسم الصيئةوصيأ الرجل رأسه، إذا غسله فلم ينقِّه وبقي الوسخ فيه لَِزجاً
. املوِصي واملُوصى إليه مجيعاً: والوِصي. أوصيته إيصاًء وتوصيةً ووصيةً: ويقال. والوِصية والوصاة واحد. فَِعلَ، إذا اتسخ

  : قال الراجز

 الشَواء خَيره الطَِّري إن  له وقولها مرِعي قالت

     ذاك يفعل الوِصيوكلَّ

: ومنه حديث علي رضي اللّه عنه حني دخل على عثمان رضي اّهللا عنه فقال. يعين املُوصى إليه، أي يفعل وال يفعل

  .أي بعضه بأمري وبعضه بغري أمري. كلّ ذاك: أِبأمرك هذا؟ قال

والوصى واحدا وصاة، . أوصاه فخاف أن ينسى؛ يقوله الرجل للرجل إذا "إن املُوصين بنو سهوانَ : "ومثل من أمثاهلم
 ريدواة، وهو جوى ونمثل ن    

صِوي العود يصوى مثل : ويقال. الفَِسيل الصغار الذي يشق ويربط به القَت وما أشبهه لغة ميانية، وقد تكلَّم ا أهل جند
ِبسِوي، إذا يٍو وصاٍو وصى فهو صقْوقَِوي ي .ولإلبل فحالً، إذا اخترته هلاوص قال الراجز. يت :  

  لم يرع باألصياِف إالّ فاِردا  صوى لها ذا ِكدنٍَة جالِعدا
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  .الشديد اجلسم: واجلُالِعد. مجل ذو ِكدنة، إذا كان غليظاً، وكذلك اإلنسان

ت به فهو ِصيِصية، وبه سميت وكل شيء احتمي. قرنه: شوكته، وكذلك صيِصية الثور: وِصيِصية الديك، معروفة
الشوكة اليت يمد ا على : وِصيِصية احلائك. ، واهللا أعلم"من صياِصيهم : "وكذلك فُسر يف الترتيل. احلصونُ الصياصي

  : قال الشاعر. الثوب

  كوقْع الصياصي في النسيج الممدِد  إليه والرماح تَنوشُه فجئتُ

  :  رواه أبو حامت عن أيب زيد-  القرن الذي يقلع به التمر-الصيِصيةوقال الراجز يف 

 اللَّحم بالعِشج المطِْعمان  لَِقيط وأبو عِلج خالي

ِنجروبالغَداة ِفلَقَ الب  يِصجن وبالصبالقَر عتنْز  

صاصِت النخلُ تصاصي : يقال. ذي ال نوى لهالذي تسميه العامة الشيص، وهو البسر الفاسد الصغار ال: والصيصاء
  : قال الراجز. ِصيصاًء

يمتسكون من ِحذار اإللقاء  يصاءذوع الصبتَِلعاٍت كج  

  .يصف قوماً قد تعلَّقوا بأعناق خيلهم خمافةَ أن يصرعوا فشبه أعناق اخليل جبذوع النخل املُصاِصية

  ي - و-أ-ض

بين الوضاءِة من : ورجل وِضي. والضوء والضوء واحد. يضىيء إضاءةً وضاَء يضوء ضوءاًمعروف؛ أضاَء الصبح : الضوء
: والوضوء. ومنه توضأت باملاء، إذا تطهرت به. ووضؤ الرجل وضاءةً، إذا صار وضيئاً. قوم ِوضاٍء، وهو اجلميل الوجه

  : قال الشاعر. ر جسم املولود لتقارب نسب أبويه، فهو ضاِويِصغ: والضوى. املاء نفسه، والوضوء الِفعل

 أبيها أمها عِقرتْ عقرا وساق  أخوها أبوها والضوى ال يضيرها

: والضوة يف بعض اللغات. فالن تضوى إليه أخبار الناس، أي تضم إليه: ويقال. يعين الزند والزندة من شجرة واحدٍة

  .ات احلجارة، حنو اجلَرولاألرض ذ

  .أضاة وإضاء، ممدود: ويقال أيضاً. الغدير يف الِغلَظ من األرض: واألضاة، واجلمع األضا، مثل قَناه وقَنا

  : قال الشاعر. وضوضأ القوم ضوضأة وضوضاًء، إذا مسعت هلم صوتاً

  أصبحوا أصبحتْ لهم ضوضاء  أجمعوا أمرهم ِعشاء فلما

  ي -و-أ- ط

وطَوى . وطوى السر دوين، إذا كتمه. طوى األرض يطويها طَياً، إذا قطعها؛ وكذلك الثوب إذا ثىن بعضه على بعض
ورجل طاوي البطن شديد . وال يسمى الرِكي طَِويا حىت تطوى باحلجارة. ومصدرها كلِّها الطَّي. الرِكي باحلجارة

  .ورجل طَيان، إذا كان طاوي البطن من ِخلقة.  من اجلوعالطّوى، إذا ضمر بطنه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         209   

السطح، : والطّاية، غري مهموز. ووِطىَء األرض يطَأها وطْأً، واملوضع املَوِطىء. بني الوطاءة والطّاءة: ومكان وطىيء
  .وبه سمي الدكان طايةً. واجلمع طايات

  .ة والطَِّوية، إذا كان حسن السريرةوفالن حسن الطِّي. النية للسفر وغريه: والطية

  .تمر يخرج نواه ويعجن باللنب ووِطىَء الرجل املرأةَ، كناية عن النكاح: والوطيئة. وثوب حسن الطية

  : قال الشاعر. بل الطُّوط قطن البرِدي: وقال قوم. القطن: والطُوط

  و من فاخِر الطُّوِطمن المدمقَس أ  حِبكَتْ منها نمائمها محبوكة

  : قال الراجز. وطاط الفحلُ إذا هاج، فهو فحل طاط وطائط

 عليها كَلْكَالً عالِبطا ألقَى  لو أنها القت غالماً طائطا

  ي -و-أ- ظ

  .أمهلت

  ي -و- أ-ع

: " ويف الترتيل. مجعه يف ِوعاءوأوعى املتاع يوِعيه إيعاء إذا ". وتِعيها أذُن واعية: "ويف الترتيل. وعى العلم يِعيه وعياً

قال أبو . وجبر العظم على وعي، إذا مل يستِو جبره. وكذلك وعاهم. ومسعت واعيةَ القوم، أي أصوام". وجمع فأوعى
  : زبيد

  تقول وعى من بعد ما قد تَكَسرا  خُبعِثنَة في ساعديه تزايل

    

  . يل عن كذا وكذا، أي ال ارتداد يل عنهال وعي: وتقول. واملصدر الوعي

قال . عواء: وربما سمي رغاء الفَصيل إذا كان ضعيفاً. وعوى الكلب يعوي عواًء، إذا مد صوته، وكذلك الذئب
  : الشاعر

  عواء فصيل آِخر الليل محثَل  الذِّئب محزوناً كأن عواءه بها

الدبر، واجلمع : والعوة. حبل ملِْوي: وعويت احلبلَ أعويه عياً، إذا لَويته، فهو معِوي، كما تقول. السيء الغذاء: املُحثَل
  .جنم من منازل القمر يمد ويقصر، والقصر أكثر وأفصح: والعوا. عوات

  .والعوة مثل الصوة، وهو علم ينصب من حجارة على غلظ من األرض يهتدى به

وهقال رؤبة.  باملكان تعويهاً، إذا أقام بهوع :  

 شَأٍز بمن عوه جدِب المنطلَقْ  يِكل وفد الريح من حيثُ انخرقْ

  .بطن من العرب: وبنو عوهى

سم إذا ورمبا استحق هذا اال. وعِيه الرجلُ فهو مِعيه ومعوه، إذا أصابته عاهة. وأعيا من املشي إعياًء، وعي يف الكالم عياً w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         210   

أعاه الرجلُ يِعيه، إذا أصابت إبلَه العاهةُ فهو مِعيه لكان قياساً، مثل أجرب إذا أصاب : ولو قال قائل. أصابت إبلَه العاهة
إبلَه اجلرب.  

  ي -و- أ-غ

ي الفصيلُ يغوى وغَِو". وعصى آدم ربه فغوى: " ويف الترتيل. غَوى الرجل يغوي غَياً من الغي، وهو خالف الرشد
الوغَى، وكذلك : وكثر ذلك حىت مسيت احلرب. اختالف األصوات يف احلرب: والوغَى. غَوى، إذا بِشم عن اللنب

  .الواغية

  .هو احلَبق وهو الفُوذَنج: قال أبو حامت. ضرب من النبت: والغاغَة

وغاء الدبى، وهو إذا ماج بعضه يف بعض قبل أن يطري، الذين ال نظام هلم، معروف، وأخذ من غَ: والغوغاء من الناس
  .والغواية والغي واحد. واحدته غَوغاءة

من حفر : "ومثل من أمثاهلم. حفرة تحفر للذئب مثل الزبية لألسد، ويقال مغواة مبعناها: واملُغواة. مِضلَة: وأرض مغواة
، "فإذا غَياية ترهيأ: " ويف احلديث. السحابة: والغياية. د غَيٍة، وقالوا ولد ِغيٍة، أي ِلِزنيةوفالن ولَ". مغواةً ألخيه وقع فيها

: وغاية اخلَمار. القَصبة اليت يصاد ا العصافري بالربق: والغاية. منتهاه: وغاية كل شيء. عنانة: وقالوا. أي تذهب وجتيء

وسأل النيب صلّى اللّه عليه وسلّم قوماً من . ورجل غَيان يف معىن غاٍو.  راية غاية:وكان بعض أهل اللغة يقول. رايته
  .وقد مست العرب غُوية وغُويا. بل أنتم بنو ِرشدان: فقال. حنن بنو غَيان: فقالوا. من أنتم: العرب وفدوا إليه فقال

  ي - و-أ-ف

  : قال الشاعر. لغتان فصيحتانوفَى الرجلُ يفي وفاًء، وأوىف يويف إيفاًء، 

  ِلمن أوفَى بعهٍد أو بعقِْد  ما معية ِمن أبيه وفاء

وكان معية أسرياً يف . وكان الصمة قُتل يف جوار بيبة بن سفيان بن مجاِشع. ومعية بن الصمة أخو دريد بن الصمة
أما إذ قد غَدرتم فأطِلقوا عن ابين معية فإن فيه :  هذه الكلمة يقول- ا أي جيود - أيديهم فقال الصمة وهو يكيد بنفسه

  .وفاًء مين

وهذا رجل كان وفَى لقوم وكان ضئيلَ اجلسم دميماً فأدبر فنظرت امرأة ". مل أر كاليوم قَفا واٍف : " ومثل من أمثاهلم
: ويقال. لو غَدرت لكان شرا: يقول. غادٍر شرهي قفا : فقال الرجل. مل أر كاليوم قفا واٍف: منهم إىل قفاه فقالت

قطعة من : والفَأو. وضربه ففأَى رأسه يفآه فَأْواً، إذا شقّه. أوفَى الرجلُ على اجلبل أو العلَم، إذا فرعه، أي صار يف فرعه
  : قال الشاعر. األرض تطيف ا اجلبال

  محفوف بأعالمفَْأو من األرض   يرعها أحد واكتم روضتَها لم

  : وقال اآلخر

 انفأى الفَْأو عن أعناقها سحرا حتّى  راحت من الخَرج تهجيراً فما وقَعتْ
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. وتفيأِت الشجرةُ، إذا كثر فَيئها. ما نسخه الظِّلّ: والفَيء. وفاَء الرجلُ يفيء، إذا رجع فَيئةً، وأفاء اّهللا عليهم فَيئاً كثرياً

  ... ".فَيئوا ِظاللُهيت"ويف الترتيل 

وفُوهة . اجلماعة من الناس يفيئون إىل الرئيس، أي يرجعون إليه: والِفئة. وتفَيأ الرجل، إذا صار يف ظل شجرة أو غريها
    : قال الراعي. القطعة من الطري: والفَيء. وكذلك فُوهة الوادي. املوضع الذي خيرج منه ماؤه: النهر

 فَيئاً من الطَّير وقَّعا سمامته  حين أبصرتْكأن على أعجازها 

  .شخصه: مسامته ومساوته. سماوته: ويروى

موضع كانت فيه وقعة : وفَيف الريح. القَفْر من األرض، واجلمع الفَيايف: والفَيف والفَيفاء. وأفواه الطيب واحدها فُوه
البياض الذي : والفُوف. موشى، فيه رقة: وثوب مفوف. نواةالقشرة على ال: والفُوفة. والفوف الثوب الرقيق. معروفة

  .خيرج على أظفار الصبيان

  ي - و-أ-ق

ئاً، إذا قَلَسقيء قَيغ، إذا كان . واستقاَء يستقيء استقاءةً، وهو يف موضع استفعل من القَيء. قاَء يقيء الصبوثوب ي
وبه سميت . وكل شيء وقَيت به شيئاً فهو ِوقاء له وِوقاية له. الناً ِوقاَء فالنوجعل اهللا فُ. ووقاه اللّه يِقيه وقْياً. مشبعاً

على فالن واقية : " تقول العرب. ما وقاك اهللا من شيء: والواقية. ِوقاية املرأة، وهي اخلرقة اليت بني جلباا وشعرها
  : قال الراجز. الثِّقَل: واألوق. ، مثل هلم"كواقية الِكالب 

عقي زِك أن تَأومنِْشقي  على عرلم تَب كَأباء يأو أن تُر  

   تنامي ليلة لم تُغْبقي وأن

  .تسري: وتربنشقي. كأباء من الكآبة

. والِقيقاء من األرض، واجلمع قَياِقي وقَياق، وهي أرض غليظة فيها ارتفاع. معروف، واجلمع أواٍق كما ترى: واألوِقية

  : زقال الراج

 منه أذُنَي عناِق القَين  إذا تَبارين علي القَياقي

. أربى عناِق، وهذا خالف ما رواه أهل اللغة: وروي عن بعض أهل اللغة أنه كان يروي. أذين عناق من أمساء الداهية

وقُوى احلبل، وقالوا ِقوى . الضعفضد : والقُوة. القَفْر: والقَواء من األرض. داهية عناق كأا معدولة عن العنق: ويقال
. الذي ال مالَ له، مأخوذ من قَواء األرض: واملُقْوي أيضاً. ورجل مقٍْو، إذا كان ذا ظهر وذا مال. احلبل، واحدها قُوة

  .حفرة جيتمع فيها املاء، واجلمع أوق: واألوقَة. خمالفة إعراب الروي، مأخوذ من قُوى احلبل: واإلقواء يف الشعر

  : قال الشاعر. بل الواق الصرد: وقال قوم. طائر معروف: والواق. عظْم الوظيف: واأليق

  أغدو على واٍق وحاِتم  غَدوتُ وكنتُ ال ولقد

  .سمي حامتاً ألنه يحِتم بالفراق: قال أبو عبيدة: قال أبو حامت. الغراب: واحلامت. الواق يف هذا البيت الصرد: قالوا

w  : األسود، وأنشد: احلامت: ل األصمعي مرةًوقا
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 شديد سواد الزفِّ ظَلتْ تَفَزع  إذا ما رأت عبس من الطير حاتماً

  ي -و- أ-ك

وكَواه يكويه كَياً بالنار، وكَوى احلزنُ قلبه . كاَء الرجلُ عن الشيء يِكيُء كَيأً، مثل كاع يِكيع كَيعاً، إذا عجز عنه
احلبل الذي يشد : والِوكاء. خبيث اللسان شتام للناس: ورجل كَواء. املوضع الذي يكْوى باِمليسم: لكَيةوا. تشبيهاً بذلك

وتكوى الرجلُ، إذا . وكَيته فهو موكي، واألول أعلى: وأوكَيت السقاء وغريه فهو موكى؛ وقال قوم. به السقاء وغريه
  . ومنه اشتقاق الكُوة.دخل يف موضع ضيٍق فتقبض فيه

مسعت بعض : وكان أبو حامت يقول. هو النسر الواقع، لغة ميانية: وقالوا. جنم من األنواء، وليس بثَبت: وكُوي، زعموا
جحر احلية أو احلَنش من أحناش : واملَكْو واملَكا، مقصوران. البيضة، ومل يسمع من غريه: الكَيكَة: من أثق به يقول

  : ل الشاعرقا: األرض

 حنَش جاحر في مكا ومن  وكم دون بيِتك من صفْصف

  ي - و-أ- ل

  .ورجل ألْوى، إذا كان خصيماً. الشدة والبؤس، وهي اللَوالء أيضاً: الألواء

  : قال ذو الرمة. ولَوى الغرمي يلويه لَياً ولّياناً، إذا مطَلَه حبقّه. ولَوى احلبلَ يلويه لَياً

  وأحِسن يا ذات الِوشاح التقاضيا  لَياني وأنِت مليئة تُطيلين

  .اخلَصم الفاعل واخلَِصيم املفعول به، يتصرف على وجهني: قال أبو بكر

  : قال الشاعر. معروف: وِلواء اجليش

  تحتَ اللِّواء على الخَميس زِعيما  إذا رفع اللواء رأيتَه حتى

    

واللَوى . مسترقّه: يلوى الرمل. ء يصيب اإلنسان يف بطنه؛ لَِوي يلْوى لَوى شديداًدا: واللَوى، مفتوح األول مقصور
ما ادخرته املرأةُ ِلتتِحف به زائراً : واللَوية. عيب من عيوب اخليل، وهو التواء يف ظهر الفرس: أيضاً مقصور مفتوح األول

مصدر موىلً : والوالء. مصدر والَيت بني الشيئني مواالة وِوالًء: والِوالء. عليهاوالوِت احلَيةُ احلَيةَ، إذا التوت . أو ولداً
  .اإلمارة: والِوالية. بني الوالء

  : قال الشاعر. املطرة بعد الوسمي، وليِت األرض فهي موِلية، إذا أصابها الوِلي: والويلّ. خالف العدو: والويلّ

  ِلما ِنلْتُ من وسمي نُعماك شاكر  نابي فإننيولْية تمرع ج ِلني

  .واجلمع واليا. والولية شبيهة بالبرذَعة، تطرح على ظهر البعري تلي سنامه

  .ودار فالٍن ولْي داِر فالٍن، إذا كانت تليها، والدار ولْية، أي قريبة

العود : واأللُوة. آلَى الرجلُ يؤيل إيالًء، إذا حلَف: ويقال.  معىن األِليةورمبا قالوا األلْوة يف. واجلمع أاليا. اليمني: واألِلية w
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مر أعرايب بالنيب صلّى اهللا عليه : وأخربين الغنوي بإسناده قال. ألُوة، بالفتح أيضاً: ويقال. الذي يتبخر به، فارسي معرب
  : وسلّم وهو يدفَن فقال

  من األلُوة أصدحى ملْبساً ذهبا  جعلتم رسوَل اللّه في سفٍَط أالّ

  .ال يألو، أي ال يغِدر: ويف لغة هذيل. فالن ال يألو أن يفعل كذا وكذا، أي ال يقصر: ويقال

، ووألَ يئلُ وأالً. وواَءل إىل املكان مواءلةً وِوئاالً، إذا بادر إليه. ومنه اشتقاق اسم وائل. ووألَ الرجلُ يِئلُ وأالً، إذا جنا
قد آل القَِطران أو العسلُ، إذا أعِقد بالنار، يؤول : ويقال. الدمنة والبعرة: والوأْلَة. إذا جلأ إىل موئل، وهو اللَّجأ واملَلْجأ

  .أوالً

وكَبش ألْيان، إذا كان عظيم األلْية، وكذلك الرجل، وال يقال للمرأة . معروفة: وأليةُ الشاِة: أال
  : قال الراجز. هذه ألْية وهاتان ألياِن: ويقال. يقال عجزاءذلك، وإنما 

 ظعينة واقفة في ركِْب  عطيةُ بن كَعِب كأنما

    تَرتَج ألياه ارتجاج الوطِْب

  : وأنشد. ومجع ألْية أليات

  من ألياٍت وخصى تَرجح  فتحنا ثَم ما ال يفْتَح وقد

. الثور الوحشي، واألنثى لَآة مثل لَعاة: والألى مثل اللَّعى. ي ما عرفته، أي بعد بطءبعد أل: ويقولون. اسم: وألي

هو تصغري اللَوى؛ إما ِلوى الرمل، مقصور، وإما ِلواء : هو تصغري لَأى، وقال قوم: واختلفوا يف اسم لُؤي، فقال قوم
  .اجليش، ممدود

  : قال الشاعر. أالَءة، ممدودةضرب من الشجر، الواحدة : واألالء، مثل العالء

فخر على األالءة لم يوسد  جبينَه سيف صقيُل كأن 

واللوالء . ضرب من الشجر، والواحدة أالالة، مقصور، تقول العرب إن اجلن تستظل حتته: واألالالء، مثل العالالع
وليلة لَيالُء، ممدودة، أي . فَرخ احلُبارى: والليل.  النهارضد: واللَّيل. تركت القوم يف لَوالَء منكَِرٍة: ويقال. شبيهة بالألواء

: قال. ليلة لَيلَى، مقصور، وهي أشد ليلة يف الشهر ظلمةً، وآخر ليلة فيه: وقال بعض أهل اللغة. صعبة، وكذلك ليل أليلُ

  : قال الشاعر. الثُّكْل: واألِليلة. ومسعت أليل املاِء، أي صوت جريه. وبه مسيت لَيلَى

 األِليلَةُ إن هم لم يقتلوا وهي  فهي األِليلةُ إن قَتَلْتُ حُؤولتي

  : قال الشاعر. جبل رمل يقوم عليه اإلمام بعرفَة: واإللّ

  وهل يأثَمن ذو أمٍة وهو طائع  فلم أترك لنفسك ِريبةً حلَفْتُ

 تدافعإالالً سيرهن ال يزرن  من لَصاِف وثَبرٍة بمصطِحبات

w  : قال الشاعر. أهلُه وقرابته: وآلُ الرجل. شخصه: وآل كل شيء. السراب: واآلل
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  علي وعباس وآُل أبي بكِر  تَبِك ميتاً بعد ميت أجنَه وال

  : قالت اخلنساء. احلالة: واآللة. احلَربة، أخذت من ألَّ الشيُء يِئلُّ، إذا ملع: واأللَّة

 عليها وإما لها فإما  سأحمُل نفسي على آلة

  .على ألٍة: ويروى

  ي -و- أ-م

    

. ويجمع املاء أمواهاً وأمواًء. ماهِت الرِكي، إذا كثر ماؤها: تقول. معروف، وأصله اهلاء مكان اهلمزة كأنه ماه: املاء

  : وأنشد

  مستَنٍَة رأد الضحى أفياؤها  قاِلصٍة أمواؤها وبلدٍة

  .ماَءِت السنور تموء موءاً، إذا صاحت: الويق. وأمواؤها أيضاً

  : قال الشاعر. معروفة، تصغريها أمية، وتجمع أمة إماًء وآم وإمواناً: واألمة

  إذا ترامى بنو اإلموان بالعاِر  اإلماء فال يدعونني ولداً أما

  : وقال اآلخر

 منهم غير آم وأعبِديبقَ  فلم  محلَّةُ سوٍء أهلَك الدهر أهلَها

: وأمية يف قريش، ينسب إليهم أموي واملاِوية. بطني من بين نصر بن معاوية، ينسب إليهم أموي بفتح اهلمزة: وبنو أمةَ

واملرأة . لرجل أميانُوا. وتأيمِت املرأةُ، إذا مل تتزوج بعد موت زوجها. املرآة وآم الرجلُ يِئيم أيمةً وإميةً، إذا ماتت امرأته
. األيم، بالتثقيل أيضاً، وهو األصل: ويقال له. ضرب من احليات: واأليم. ورجل عيمانُ أيمانُ. أميى وأمي، والنساء أيامى

  : قال اهلُذيل

 موِرد أيٍم متغضِف باللَّيل  إلّا عواِسر كالِمراِط مِعيدةِّ

الشمع، عريب : واملوم. األرض القَفْر، واجلمع املَوامي: واملَوماة. جل إمياًء، مهموزوأومات إىل الر. العطش: واألوام
  : قال حسان. معروف

  ماء الرجال على الفَخْذَين كالموم  أسلَمتُموها فباتَتْ غير طاهرٍة

. مسيت اليمامة بامرأة كان هلا حديثو. ضرب من الطري، الواحدة يمامة: واليمام. وقد مسوا أمامة ومامة. الربسام: واملوم

  : قال أبو ذؤيب اهلُذيل يصف حنالً. الدخان: واإليام

  ثُباٍت عليها ذُلّها واكتئابها  فلما جالها باإليام تحيزتْ

  : وأنشد. وِسرت أمام الرجل وأمامته ويمامته. يممت الرجلَ، إذا قصدته: ويقال
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  وألِْين ِفراشي إن كَِبرتُ ومطْعمي   وآسع يمامتيجابتي لَبيك فقل

ومن . مصدر واءمته مواءمةً وِوئاماً، إذا فعلت كما يفعل غريك: والِوئام. موضع معروف يهمز وال يهمز: ومأوان
  .عالً حسناً مثل فعله ملا فعلوا حسناً، إمنا يراد أنه لوال أن اللئام يرون من يفعل ف"لوال الِوئام هلَك اللِّئامٍ : " أمثاهلم

بطن من همدان، منهم زبيد اليامي وطلحة بن مصرف، منسوبان إىل يام بن : وبنو ياٍم. وهذا أمر مواءم، مثل مضارب
  .أصبى

  ي -و- أ-ن

دعأياً، إذا بنأى ننأى ي .أيعد: والنائي. البءاً، إذا . البعيد: والنونوء نثقَالًوناَء يحاب، . حتامل لينهض مومنه أنواء الس
  .الواحد نوء، مهموز

  .واجلمع أناء. حاجز من التراب يطيف بالبيت ليمنع املاَء أن يدخله: والنؤي

ن النية حيث انتووا يف األرض، م: والنوى. شطَّت نواهم، أي بعدت دارهم: الدار؛ يقال: فالنوى: وللنوى مواضع
  : قال الشاعر. البين: والنوى. ورمبا سمي البعد النوى بعينه. نوى شطُون، أي بعيدة: قوهلم

 .لنا منها كهم المراهن وهم  فما للنَّوى ال بارك اللّه في النوى

  : قال الراجز. ريالرفق يف الس: واألون. وشرب حىت أونَ، إذا انتفخ جنباه. العدالِن، الواحد أون: واألوناِن

  كَر الليالي واختالفُ الجوِن  يا بنتَ الحلَيس لَوني غَير

   كان قليَل األوِن وسفَر

  : وأنشدنا أبو عمران الِكاليب لرجل من خثْعم. فَعلْنا من األين، وهو التعب: وإنا

  أيناً كأيِن الحافِر الموِكح  فقد إنّا على الطُّلَح أونُوا

وإنت يا فالنُ، أي . وآنَ يِئني أيناً، إذا أعيا. الذي حيفر بئراً أو غريها حىت يبلغ إىل موضع ال يمكنه احلفر: املوِكح
  : قال الراجز. أعييت

  إنّا ورب القُلُص الضوامِر  للضحاك والمهاجِر أقوُل

  .، أي يف كل حنيوفعلت الشيَء آونةً. ِحينه: وأوان الشيء. أي أعيينا

  .بل هو إوان بالتخفيف: فأما اإليوان فأعجمي معرب، وقال قوم من أهل اللغة

قال . وِنى الرجل وىنً شديداً، واملصدر الوِني. اإلعياء؛ يقال: والوىن. عجم التمِر، واحدا عجمة، بفتح اجليم: والنوى
    : الشاعر

 وجاء الوِني ِعقالُهاجنْب ه إلى  فأي مزور أشْعِث الرأس هاجع
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ِنيآن لك أن تفعل كذا وكذا، وأىن لك أن تفعل كذا وكذا، أي حان لك وبلغ الشي إناه، : ويقال. أي ِعقالُها الو
. وآنيت، إذا أبطأت. ، أي منتهاه وإدراكه، واهللا أعلم"غري ناِظرين إناه: "وكذلك فُسر يف الترتيل. مقصور، أي منتهاه

  : يئةقال احلط

  أو الشِّعرى فطال بي األناء  العشاء إلى سهيل وآنيتُ

  .الذي يجعل فيه الطعام وغريه، مثل ِرداء وأردية: واإلناء واحد اآلنية، ممدود

  : قال الشاعر. االنتظار، وهو مصدر آنى يؤين إيناًء: واإليناء

   وتَنساسيللِورِد طاَل بها حوزي  وقد نَظَرتُكُم إيناء صادرٍة

  : قال الشاعر. خالف النضيج: واللحم الينُء. االنتظار، ممدود أيضاً: واألناء

  لَِممن يِهين الفَحم وهو نَِضيج  وإني ألغلي اللحم ِنيئاً وإنني

ة، وهي مأخوذة من وإبل ِنواء، وهي السمان، والواحدة ناوي. واملصدر النواء يا هذا. أن يفعل الرجلُ كما تفعل: واملُناواة
  .الني أيضاً، غري مهموز، وهو الشحم

  : قال الشاعر. واحدها إني، وهي الساعة من الليل: وآناء الليل

 إنْي قضاه الليُل ينتعُل بكل  حلو ومر كعطْف الِقدح مرته

  .أي قدره الليل

  ي - و-أ- و

ووأيت وأياً، إذا وعدت .  وعى، وفرس وآة مثل وعاةالفرس الصلب، وكذلك احلمار الوحشي، فرس وأى مثل: الوأى
وأوى الرجلُ إىل املوضع يأوي أِويا، وآويته إىل نفسي . وأويت للرجل، إذا رمحته. وأويت إىل فالن وأواين هو. وعداً
  : قال الشاعر. دة آَءة مثل عاعةضرب من الشجر، الواح: واآلُء، مثل العاع. ومصدر أوى يأوي أوياً وآويت إيواًء. إيواًء

 بالسي تنوم وآء له  أصك مصلَّم األذنين أجنَى

  : قال الشاعر. العالمة: واآلية

  كأن على سناِبكها مداما  بآيِة يقِْدمون الخيل زوراً

  : وقال اآلخر

  بآيِة ما يحبون الطعاما  أال من مبِلغ عني تميماً

. واآلية يف القرآن الكرمي كأا عالمة شيء مث خيرج منها إىل غريها، هكذا يقول أبو عبيدة. وآياتآي : ومجع آية

  : قال الشاعر. وتأيا بالسالح، إذا تعمده. وتأيا يف هذا األمر تِئيةً، أي نظر. تأيا باملكان يتأيا تأيياً، إذا أقام به: ويقال

   المحِزم منه فسعْلجفْرةَ  بطَرير مرهف فتَأيا
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  ي - و-أ-ه

فعياً، إذا ضهِهي وى الشيُء يهى البناُء مثله. وهء. ووقال الراجز. اِهلمة: واهلَو :  

مالقَد دعِء وال جواله ال عاجز  

وهوى النفس . حفرة غامضة، واجلمع هوى: واهلُوة من األرض. وفالن يهوء بنفسه إىل معايل األمور، أي يرفعها
  .وهوى الشيُء يهِوي هِويا وهِويا، إذا خر من علٍْو إىل سفٍْل. مقصور، وهواء اجلو ممدود

ويأت لألمر، إذا . احلالة اجلميلة والشارة: واهليئة. وكذلك تهواء من الليل. ومر هِوي من الليل، أي قطعة منه
  : قال الشاعر.  لك، أي أسرعِهيت: وتقول للرجل. استعددت له

  سلَم إليك فهيتَ ِهيتا  الِعراقَ وأهلَه إن

قال علي بن أيب . هاَء يا رجل، وهاءا يا رجالن، وهائي يا امرأة: وتقول. ها يا رجلُ بغري مهز، إذا ناولته الشيء: وتقول
  : طالب، رضي اهللا عنه

 وال بلئيمبِرعِديٍد  فلستُ  أفاطم هائي السيفَ غير ذميم

وِهئت إىل الشيء، إذا اشتقت إليه، . وهاءا يا امرأتان، وهاؤنّ يا نساء". هاؤم اقْرأوا ِكتاِبيه : "وهاؤم يا قوم؛ ويف الترتيل
  .أهاُء ِهيئةً

  انقضى الثنائي املعتلّ 
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  أبواب الثالثي الصحيح وما تشعب منه

  حرف الباء

  وما يتصل به في الثالثي الصحيح 

  ث - ت-ب

  : قال الشاعر. ورجل ثَبت املقام وثَِبيت املقام، إذا كان شجاعاً ال يربح موقفَه. ثَبت الشيُء يثْبت ثَباتاً وثُبوتاً فهو ثابت

  والثبيتُ قَلْبه ِقيمه  ال فُؤاد له الهِبيتُ

  .ثابت اجلَنان، إذا كان ثبت الفؤاد: لويقا. ورجل ثابت أيضاً، إذا ثبت. اجلبان األبلَه: واهلَِبيت. أي ِقوامه

    

  .وأثْبته نظراً، إذا تبينته؛ وثبته، إذا وقَّفْته. وقد مست العرب ثابتاً

  ج - ت-ب

  .كل ما عبد من دون اهللا من صنم وغريه، هكذا يقول أبو عبيدة: اجلَبت

  .ه العرب، وهو اجلدفارسي معرب، وقد تكلمت ب: والبخت. الفضاء من األرض: الَخبت

  ح - ت-ب

  .أكل اخلبز بحتاً، إذا أكله بال إدام: من ذلك قوهلم. اخلالص الذي ال خيالطه شيء: البحت

الرجلُ الرجلَ، إذا كاشفه األمر تإذا أخلصه له: ويقال. وباح ده الوتباح.  

  خ - ت-ب

مجع بخِتي، عريب : والبخت. خبوت وأخبات: ومجع خبت. قِّي للمآمثوأخبت الرجلُ إخباتاً فهو مخِبت، وهو املتألِّه املتو
  : قال الشاعر. صحيح

بهقي يسخِْت في ِقصاع الخَلَنْج  األلفَ والخُيوَل ويالب نلَب  

  : وقال الراجز

  كما بنَى بخْتَ العراِق القَتُّ  السِويقُ لحمها واللَّتُّ بنَى

ت بخةوجتمع البِتيخواألنثى ب ،ِتيخخاٍت، والذكر بِخيت: وقد قالوا. خايتَّ وخبايتَ وبرجل ب :دوال أحسبه . ذو ج
w  .أمهلت الباء والتاء مع الدال والذال يف الثالثي. فصيحاً
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  ر - ت-ب

ومحار أبتر، . ، أي قاطع، واجلمع بواتر وِبتارومنه سيف باِتر وبتار وبتور. بتر الشيَء يبتره بتراً، إذا قطعه؛ وكل قَطٍْع بتر
. الذهب: والتبر. وكل ما بتر عن شيء فهو أبتر. واجلمع بتر، إذا كان مقطوع الذَّنب، وكذلك ما سواه من البهائم

تبره اّهللا . الكاهل: والتبار. بل الذهب كله ِتبر: وقال قوم. هو الذهب املستخرج من املعادن قبل أن تصاغ: وقال قوم
متبر ما هم فيه، أي مهلك، واللّه : " تتبرياً، إذا أهلكه ومحقَه هكذا فسره أبو عبيدة يف الترتيل يف قول اللّه عز وجلَّ

  .أعلم

  : قال الشاعر. رجل برت، إذا كان دليالً. الدليل: والبرت

  أن يقِْصداال يهتدي برت بها   بمهاِمٍه مجهولٍة أذأبته

  : وقال آخر

هرغْبفي م وما صٍح تَتْله  هِت عن ذي شَررالدليل الب ينع  

وكل حديدة . وعن ذي شره، أي عن قبيح أمره. الدليل املاهر، عن األصمعي: والربت. املندرس: واملاصح. تتحير: تتلَه
  .يقطع ا النخل أو الشجر فهي برت

  .وت بني اِخلنِصر والِبنِصر، وكذلك بني الِبنِصر والوسطىالفَ: والرتب

  .وبعض العرب يسمي عتبات الدرج رتباً. والرتبة املِرتلة وكذلك املَرتبة

  : قال الشاعر. ورتب الشيُء يرتب رتوباً، إذا ثبت فلم يتحرك

  ساِق ليس بزملكرتُوِب كعِب ال  يهب من المنام رأيتَه وإذا

  : قال الشاعر. الثابت الذي ال يزول: والترتب

  وأضحى على مذِْحج تُرتُبا  اللؤم بيتاً على مذِْحج بنى

  .ال يزال هذا الشيُء على بين فالن ترتباً، أي دائماً: يقال. أي ال يربح

  .ضرب من النبت: والتِربة. فالن يف رتب من عيشه، إذا كان يف ِغلَظ: ويقال

وتِرب الرجلُ، إذا . اللّدة الذي ينشأ معك، واجلمع أتراب: والترب. مجال الِقالدة يف الصدر، واجلمع الترائب: والتريبة
كليب وكان ابن ال. موضع قريب من اليمامة: ويترب. الفقر، وكذلك فُسر يف الترتيل: واملَتربة. افتقر؛ وأترب، إذا استغنى

  : يقول

  مواعيد عرقوٍب أخاه بيتْرِب

عرقوب بن معبد أحد بين : وقال بعض النساب. من األوس: وينكر بيثرب ألن عرقوباً عنده من العماليق، وغريه يقول
موضع، ال تدخله األلف : ربةوت. رمسه، وتجمع التربة ترباً: وتربة املَيت. ظاهر تراا: وتربة األرض. عبشمس بن سعد

: وتربان. الترباء والترباء، يف وزن فُعالء وفَعالء: وقد قالوا. والتراب والتيرب والتورب كله من أمساء التراب. والالم

  .موضع معروف
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وغالم سبت، أي .  األدمي املدبوغ:والسبت. الدهر: والسبت. أمهلت الباء والتاء مع الزاي والسني، إال يف قوهلم السبت
  : وأنشد أبو حامت عن أيب زيد. جريء عاِرم

  يصِبح سكران ويمسي سبتا  خَير من غالم أبتا ألنْتَ

    

ومسي السبت سبتاً . ويوم ّآبت، أي حار؛ أي جريئاً على الناس يؤذيهم، مأخوذ من السبنىت. الغالم احلار الرأس: األبت
ورجل مسبوت، وبه . وأصل السبات السكون. نهم كانوا يدعون العلم فيه فيسبتون، أي ينامون وتسكن حركاتهمأل

  .وسِبتوا، إذا استرخوا، وسبتوا، بفتح السني، إذا تركوا العمل يوم السبت. سبات

تة، إذا النرسِت البتبالشيء، إذا قطعه. وانس تبأ. وس تبه، إذا حلقه. نفَه، إذا اصطلمه بالسيفوسرأس تبوس .

  : قال الشاعر. ضرب من سري اإلبل: والسبت

 وأما ليلُها فذَِميُل فسبت  بمقْورِة األلياِط أما نَهارها

نبت يشبه : والسبت. ضرب من السري أيضاً: والذميل. ضرب من السري: والنعب. وأما ليلها فهي تنعب: ويروى
ورأى النيب صلَى اهللا عليه وسلَّم رجالً ميشي بني . األدمي املدبوغ بالقَرظ تتخذ منه النعال: والسبت. اِخلطِمي، زعموا

  ".يا صاحب السبتيتني، اخلَع ِسبتيتيك : "القبور يف نعلني فقال

  .أمهلت الباء والتاء مع الشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  ع - ت-ب

  : قال الشاعر. وكذلك هو يف غري اإلنسان. شدة العنق، رجل ابتع وامرأة بتعاء: تعالب

  كلُّ عالٍة بتَع تَِليلُها

  .نبيذ يتخذ من عسل النحل، وقد جاء فيه النهي: والِبتع

وتِبعت . رجل أتبع وامرأة تبعاءالذي ال يفارقها، يتبعها حيث كانت مثل الطِّلْب؛ : وتبع املرأة. الذين يتبعونه: تبع الرجل
تِبعت الرجلَ، إذا مشيت معه، واتبعته، إذا مشيت خلفَه : الرجلَ واتبعته، وبينهما فرق يف اللغة، هكذا يقول أبو عبيدة

ومسي . يف امللك بعضاًوالتبابعة سموا بذلك التباع بعضهم . وبقرة متِبع، إذا كان ولدها يتبعها، والولد تِبيع. لتلحقَه
باعه الشمسعاً التبنية تصف رجالً هذه صفته. الظل تقالت سلمى اجله :  

ِردضيرةً ونَفيضةً يح المياه  أل التبعالقَطاِة إذا اسم دِور  

: والنفيضة. زى مما بني السبعة إىل العشرة يغ: واحلَضرية. اسمأل الرجل، إذا حنل جسمه: يقال. أي إذا نقص الظلُّ

. فهي تقول إن هذا الرجل ربما غزا يف نفيضة ورمبا غزا يف حضرية. الذين يتقدمون اجليش فينِفضون األرض حنو الطليعة

وأتبعت القوم بصري، . ليس عليك من هذا األمر تِبيعة وتباعة وتِبعة، وهي أعلى، أي ال يلحقك منه شيء تكرهه: ويقال
يف آثارهمإذا أتبعت قال الشاعر.  النظر :  

w  حتّى اسمدر بطرف العين إتآري  بصري واآلُل يرفعهم أتْبعتُهم
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  .وتِعب الرجلُ يتعب تعباً، إذا أعيا من مشي أو عمل؛ والرجل تِعب، وأتعبه غريه

  : قال الشاعر. والرجل عاتب. يه موجدةًعتبت على الرجل عتباً ومعِتبة، إذا وجدت عل: والعتب من قوهلم

  وشَيبان إن غَِضبتْ تُعتَب  تَِبيت الملوك على عتْبها

. الِغلَظ من األرض: والعتب. وعتب البعري عتباناً، إذا ظَلَع ومشى على ثالث. وأعتبت الرجلَ إعتاباً، إذا عاتبك فارضيته

  : قال الراجز

  من وعوِرهامن عتَِب األرض و

. لك العتبى، أي لك الرضا: ويقول الرجل للرجل. بل العتبة العليا واالسكُفَة السفلى: وقال قوم. أسكُفَّته: وعتبة الباب

  .معروف، وهو تعاتب الرجلني: والِعتاب

  .ن منهموقد مست العرب عتبة وعتيبة وعتاباً ومعتباً وِعتبانَ وعتيباً، وهو أبو بط

  غ - ت-ب

  : قال الشاعر. املفاجأة: البغت

  وأنْكَأ شيء حين يفْجؤك البغْت  بانوا ولم أدِر بغْتَة ولكنّهم

  .فأما الباغُوت فأعجمي معرب، وهو عيد للنصارى. وباغَته األمر مباغتة وِبغاتاً وبغتة، إذا فاجأه

  ف - ت-ب

  .أمهلت

  ق - ت-ب

    

اِملعى، بكسر : والِقتب. ، واجلمع أقتاب، إذا كان مما حيمل عليه، فإذا كان من آلة الساِنية فهو ِقتبقَتب البعري: القَتب
وِقتب البطن، مؤنثة . ، أي أمعاءه، واهللا أعلم"يسحب أقتاب بطنه يف النار : " وجاء يف احلديث. القاف، واجلمع أقتاب

: وقال آخرون. بعض آلة الساِنية يف قول بعضهم، مثل أعالقها وِحباهلا: الِقتبو. تصغريها قُتيبة؛ وا مسي الرجل قتيبة

ما له : ويقال. بل الِقتب ِقتب صغري يجعل على ظهر السانية مثل أعالق احلبال اليت تعلُّق ا الدلو وتشد على البعري
  .قَتوبة، أي بعري يصلح للقَتب

  ك - ت-ب

: والِبتكَة". فَلَيبتكن آذانَ األنعام : " ويف الترتيل. وسيف باِتك وبتوك، إذا كان صارماً.  إذا قطعهبتك الشيَء يبتكُه بتكاً،

w  : قال زهري. الِقطعة من كل شيء، واجلمع ِبتك
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  طارت وفي كفه من ِريشها ِبتك  إذا ما هوتْ كَف الوليد لها حتى

وقد كتب الكتاب يكتبه كَتباً، إذا مجع . والعدو مكبوت، والفاعل كاِبت. وكبت اهللا أعدامه كَبتاً، إذا ردهم بغيظهم
  .وأصل الكتب ضمك الشيء إىل الشيء. حروفَه

  .الكتبة، واجلمع الكُتب: واخلرزة. وكتبت املَزادةَ وغريها أكْتبها كَتباً، إذا خرزا

 تممبها، إذا ضالبغلة أكتبها وأكت لْقَةوكتبتيها حبرعقال الشاعر. أش :  

  على قَلُوصك وآكْتُبها بأسياِر  تَأمنَن فَزارياً خَلَوتَ به ال

. الذي يعلَم الكتابة: واملُكِْتب. رجل حسن الِكتبة والِكتابة: ويقال. وكتبت الكتيبةَ، إذا ضممت بعض أهلها إىل بعض

  . عليهاالذي يشتري نفسه ويكاِتب: واملُكاتب

وبكَّت الرجلَ تبكيتاً، . والكُتاب بالتاء والثاء: قال. سهم صغري يتعلم به الصبيان: والكُتاب. حي من العرب: وبنو كَتب
  .إذا وبخته

  ل - ت-ب

  : قال الشاعر. بتلْت الشيَء أبتلُه وأبِتلُه بتالً، إذا قطعته

ياً تَقُصهِلِتعلى أ  كأن لها في األرض ِنستَب كها وإن تُكَلمم 

  : قال الراجز. تبِلت، أي تنقطع فال تطيق الكالم إذا حتدثت وتكلَّمت، ولكنها جاءت باملعىن يف كلمة واحدة

 في قوله بِليِت مقَرِطس  صاحبتُه زِميِت وصاحب

    ليس على الزاِد بمستَِميِت

وعلى أمها، أي على . إذا مشت نظرت إىل األرض كأنها تطلب شيئاً سقط منها: يقول. ما ينسى من شيء: والنسي
. وحلَف على ميٍني بتةً بتلَةً، أي قَطَعها قَطْعاً. قصدها وطريقها، أي تقطِّع كالمها رويداً رويداً، وهو مقلوب من البتل

وتبتلْ إليه : " ويف الترتيل. املنقطع عن الناس: راهب املتبتلوال. وسميت مرمي عليها السالم البتولَ النقطاعها عن الناس
وانبتلِت الفَِسيلةُ عن أمها، إذا انقطعت عنها، . ، أي انقِطع إليه انقطاعاً، هكذا يقول أبو عبيدة، واللُه أعلم"تبتيالً 

  : قال الشاعر. فالنخلة مبِتلَة والفَِسيلة بِتيلة

  أحمالُها كالبكُِر المبِتل  نِّبتما ِدينُك إذ ج ذلك

: والبكر. أمجالُها باجليم، شبه اجلمال بالنخل املنبِتل، وهو الذي يتفرق عنها فسيلُها: ويروى. لَغو، أي ذلك دأبك: ما

  .مجع بكُور، وهي النخلة اليت تعجل مثرتها

تبلَت فالنة فالناً، إذا هيمته كأا أصابت قلبه : يقال. م يف القلبالوغْ: والتبل. جبل منقطع عن اجلبال: وبِتيل اليمامة
. ولَتب يف سبلَة الناقة، إذا نحرها، يلِْتب لَتباً وهو الِتب. األبزار، واجلمع التوابل: والتاِبل. موضع معروف: وتبالة. بتبٍل
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ولَتب اجلُلَّ . ولَتب باملكان، إذا أقام به. تِبية من األزد له صحبةوأحسب أن بين لتب بطن من العرب، منهم ابن اللُّ: قال
  .عن الدابة، إذا تركه أياماً وألْتبه

  م - ت-ب

  .أمهلت

  ن - ت-ب

  .معروف: والتبن. فَِطن: ورجل تِبن. الِفطْنة: والتبانة. تِبن تبانةً، إذا فطن للشيء

    

ونبت . بل التبن الذي ال حتكم صنعته فهو غليظ: وقال بعض أهل اللغة. خلشب يحلب فيهالعس العظيم من ا: والتبن
وقد مست . بل النبات والنبت واحد: وقال قوم من أهل اللغة. وكأن النبات مجع نبت. الشيء نباتاً ونبتاً وأنبته اللّه إنباتاً

  .وما أحسن ِنبتة هذه الشجرة والشعر. حي منهم:  وبنو النبت.العرب ناِبتاً ونبتاً ونِبيتاً ونباتة

ال أعرف : وأنكر األصمعي ذلك وقال. أنبت البقْل، يف معىن نبت: وقالوا. والرجل يف منِبِت صدٍق، أي يف أصل كرمي
  : إلّا نبت البقلُ وأنبته اهللا نباتاً؛ وكان يطعن يف بيت زهري

 بها حتى إذا أنبتَ البقُْل قَطيناً  الحاجاِت حوَل بيوتهمرأيتُ ذوي 

كل ما نبت على : والتنبيت. وأنبت الغالئم، إذا راهق واستبانَ شعر عانته. ال يقول عريب أنبت يف معىن نبت: ويقول
  : قال الراجز. األرض من النبات

 بها تَنِْبيتُلم ينْبت  بيداء  مرٍت يناصي حزمها مروتُ

  .فأما الينبوت فشجر معروف، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا

  و - ت-ب

  .مصدر تاب يتوب توباً، ومواضعها يف املعتل كثرية تراها إن شاء اهللا: والتوب

وبه هبتة، أي . اً جباناًورجل هِبيت ومهبوت، إذا كان ضعيف. هبت الرجل أهِبته هبتاً، إذا ذَلَلْته. مثر شجر: البوت
  .ضعف

. وبهت الرجل أته بهتاً، إذا واجهته مبا مل يقُل. وأحسبها مولَّدة. الطائر يرسل على غري هداية: املهبوت: قال أبو حامت

  ".م بهت اليهود قو: "ويف حديث النيب صلَّى اهللا عليه وسلَم. وال يكون البهت إال مواجهة الرجل بالكذب عليه

إذا استعظمِت : وتقول العرب". فبِهت الذي كَفَر: "ويف الترتيل. وبِهت الرجل فهو مبهوت، إذا استولت عليه احلُجة
ِهيتة: األمروت. يا ِللْبهباِهت وبات ومهتان. والرجل باِهت وبهت، كما قالوا: والبهالن من البثْم، : فُعثْمان من العع
  .ان من الدهم، وهو اجلمع الكثريودمه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         224   

  ي - ت-ب

وماء بيوت، . وكل كالم لَخصته أو رأي أجلْته بالليل فهو مبيت. وبيت األمر تبييتاً، إذا عملته بالليل. معروف: البيت
أفَأمن أهلُ : " ويف الترتيل. البياتواملصدر التبييت، واالسم . وبيت القوم، إذا أوقعت م ليالً. إذا بات ليلةً يف إنائه

وسمي البيت من الشعر بيتاً ِلضمه احلروف . املوضع الذي يبات فيه: واملَِبيت". القُرى أن يأِتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون 
  : قال الراجز. بيته: وامرأة الرجل. والكالم كما يضم البيت أهلَه

 قد غالني أم بيتُ أِكبر  ما لي إذا أجِذبها صأيتُ

ب أقوى وأشدزأيت. وهذا الرجل يصف دلواً. يريد بالبيت املرأة، ألن العإذا مسعت له : ص ،خأى الفَرمن قوهلِم ص
. القرب: والبيت. رجل عزب، وامرأة عزب: أعزب ألبتةَ، إمنا يقال: وال يقال. صوتاً ضعيفاً، وإمنا يريد أنينه من ِثقَل الدلو

  : قال الشاعر

 الرداع بيتُ آخر كَوثَِر وعند  وصاحب ملْحوب فُِجعنا بيومه

مثَلُ الذين اتخذوا من دوِن اهللا أولياَء كمثَل العنكبوِت : " وقد مسى اهللا عز وجلَّ بيت العنكبوت بيتاً، وذلك قوله تعاىل
الذي جيمع شرف القبيلة كآل حصن : والبيت من بيوتات العرب". لَبيت العنكبوت اتخذَت بيتاً وإنّ أوهن البيوِت 

وكان ابن الكليب يزعم أن هذه البيوت أعلى بيوت . الفَزاريني، وآل ذي اجلدين الشيبانيني، وآل عبد املَدان احلارثيني
  .العرب

  باب الباء والثاء

  مع سائر الحروف في الثالثي الصحيح 

  ج - ث-ب

: وكذلك فرس أثبج. ورجل أثبج وامرأة ثَبجاُء، إذا كان عظيم اجلوف. وملسطه، ومجعه أثباج وثُبوج: بج كل شيءثَ

وثَبج الرجلُ ثُبوجاً، إذا أقْعى على أطراف قدميه كأنه يستنجي وتراً؛ . مجع أثبج: وقوم ثُبج. واسع اجلوف وعظيمه
استنجيت من هذه الشجرة غصناً، إذا أخذته : طراف قدميه يقطع الوتر من جلده؛ يقاليقوم على أ: ومعىن يستنجي وتراً

  : قال الراجز. وكل شيء أخذته من شيء فقد استنجيته منه. منها، ومن منت البعري وتراً

  ثَبجتَ يا عمرو ثُبوج المحتِطب  الكُماةُ جثموا على الركَب إذا

    

. وتثَبج الرجل بالعصا، إذا جعلها على ظهره وجعل يديه من ورائها. ، إذا مل تأِت به على وجههوثبجت الكالم تثبيجاً

  .معظمه، وكذلك ثَبج البحر وثَبج كل شيء: وثَبج الرمل

  ح - ث-ب
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ن ويف مثل م. حبثت عن الشيء أحبث بحثاً، إذا كشفت عنه؛ وكأنَّ أصل ذلك ابتحاثك التراب عن الشيء املدفون فيه
وكل شيء حبثت عنه . ، وذلك أن شاة بحثت عن ِسكِّني مدفون بِظلفها فذُحبت به"كباحثٍة عن حتِفها بِظلِْفها: "أمثاهلم

، أي "تركته مبباحث البقر: "ويقال. حبثت عن الكالم والسر وما أشبه ذلك: مث كثر ذلك حىت قالوا. فقد كشفت عنه
  .حبيث ال يدرى أين هو

  خ - ث-ب

بةخثاً، إذا صار خبيثاً. رديء املذهب: ورجل خبيث. ما نفاه الِكري: ثُ احلديد والِفضبثَ الرجلُ خبِبث. وخواملُخ :

وفالن ِخلبثٍَة كما يقال لِزنيٍة ولِغيٍة، بالفتح والكسر من الغي، وأما الزنية فليس . الفجور: واِخلبثَة. الذي له أصحاب خبثاء
  .وطعام مخبثَة، إذا كان من غري ِحلّه. ويكنى عن ذي البطن فيسمى خبثاً. سرإالّ بالك

الرِجيع : ونزل به األخبثاِن. يا خباِث أقِْبلي، معمول عن اخلُبث: ويقال لألمة. ضد الطيب من الرزق والولد: واخلبيث
الشباب : وذهب منه األطيبان". لِّ أحدكم وهو يداِفع األخبثَين ال يص: " ويف حديث النيب صلَّى اهللا عليه وسلّم. والبول

  .ويسمى الرجل خمْبثان اشتقاقاً من اخلُبث. والنكاح، وبقي منه األخبثان

  .أمهلت الباء والثاء مع الدال والذال

  ر - ث-ب

والبثْر الذي . قليل: كثري، وماء بثْر: ماء بثْر: د، يقالالبثْر من األضدا: قال أبو عبيدة. القليل: ماء بثْر، أي كثري، والبثْر
  .عريب معروف: يظهر على البدن

  : قال الراجز. موضع معروف: وثَبرة. األرض السهلة الرخوة: والبثرة

 ِنعم الفتى غادرتُه بثَبره  نفسي وتركتُ حزره نجيتُ

هِبكْر الكريم رالح ِلمسلن ي    

والشعر لعتيبة بن احلارث بن ِشهاب، وهو من الفرسان املعدودين، ففر عن ابنه . حزرة ابنه، وكان ِبكْره: قال أبو بكر
  .يوم ثَبرة، قتلته بنو تغلب فقال ما قال

بلغت النخلةُ ثَبرةً من : نتراب شبيه بالنورة يكون بني ظهري األرض فإذا بلغ ِعرق النخلة إليه وقف، فيقولو: والثَّبرة
  .مهلَك: ورجل مثْبور. األرض

. أشِرق ثَِبري كيما نِغري: وكانوا يقولون يف اجلاهلية إذا وقفوا بعرفَة. جبل معروف، وهي أربعة أثِبرة كلُّها باحلجار: وثَِبري

. وتثابرِت الرجالُ يف احلرب، إذا تواثبت. حر، إذا جزراملوضع الذي تطرح فيه ولدها وما خيرج معه وثَبر الب: ومثِْبر الناقة

، أي ويالً، "دعوا هنالك ثبوراً : " الويل واهلالك؛ وكذلك فسر يف الترتيل: والثُّبور. املواِظب عليه: واملُثاِبر على الشيء
  .واهللا أعلم

الزرع، : ، فاحلرث"ما كان من حرٍث أو برٍث : "ويف احلديث. األرض السهلة، واجلمع ِبراث وأبراث وبروث: والبرث
w  .البراح الذي ال زرع فيه: والربث
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: ويف احلديث. األمور تربثُ عن احلركة: والربائث. ربثْت الرجلَ عن األمر وربثْته، إذا حبسته عنه وصرفته: وتقول

ربثَين عن كذا : والربث من قوهلم. بثهم عن الصالة، واّهللا أعلم، أي مبا ير"تعترض الشياطني الناس يوم اجلمعة بالربائث "
: والثَّرب. وىل عن هذا األمر ربيث، أي حتبس. وربث فالن فالناً، إذا حبسه عن الشيء. وكذا ربثاً، إذا حبسين عنه

  .موضع بالشام: وأثاِرب. األخذ على الذنب: الشحم الذي على الكَِرش والتثريب

  .أمهلت الباء والثاء مع الزاي والسني

  ش - ث-ب

واشتقاق . ماء معروف: وشبيث. وتشبثت بالشيء، إذا تعلّقت به. دويبة من أحناش األرض، واجلمع الشبثان: الشبث
  .شبث من هذا، وهو اسم رجل

  .أمهلت الباء والثاء مع الصاد

  ض - ث-ب

خمالبه، وبه مسي األسد ضباثاً لشدة : ومضاِبث األسد. ضاً شديداً، يضِبث ضبثاًضبثَ على الشيء، إذا قبض عليه قب
  .قبضه

  ط - ث-ب

    

والرجل مثبط ومثبوط، إذا . الثبط، ثَبطْت الرجل عن الشيء وثَبطْته عنه، إذا ربثْته تثبيطاً وثبطاً: استعمل من وجوهها
ثَِبطَت شفةُ اإلنسان ثَبطاً، إذا وِرمت، وليس : ويف بعض اللغات.  والفاعل مثبط وثابط.أراد شيئاً فرددته عنه وصددته

  .بالثَّبت

  ظ - ث-ب

  .أمهلت

  ع - ث-ب

وبعثْت . بثْعاُء، وهو مستقبح. والرجل أبثع واملرأة. بِثعت شفةُ فالن تبثع بثَعاً، والشفة باِثعة، إذا غَلُظَ حلمها وظهر دمها
  .اجلند يبعثون يف األمر: والبعث. لرجلَ يف احلاجة أبعثه بعثاً، وبعثته على الشيء، إذا أرغْته أن يفعلها

يوم معروف من أيام األوس واخلزرج يف اجلاهلية؛ : ويوم بعاٍث. يوم القيامة ألن الناس يبعثون من أجداثهم: ويوم البعث
وليس هذا : قال أبو بكر. اء، وذُكر عن اخلليل بالغني معجمة، ومل يسمع من غريهمسعناه مٍن علمائنا بالعني وضم الب

w  .وانبعثَ القوم يف اخلري والشر انبعاثاً، إذا تتابعوا. صحيحاً عن اخلليل أيضاً
w
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  .عبثْت بالشيء أعبث عبثاً: والعبث من قوهلم. وقد مست العرب باعثاً وبعيثاً

  : قال رؤبة. ت بأقٍطسمن يلَ: والعِبيثة

 األلبان والعبائث وطاحِت  إذ أعيا امِتياثاً مائثُ فقلت

    إنك يا حارثُ ِنعم الحاِرثُ

زعموا أا حيات : قال أبو حامت. ضرب من احليات: والثُّعبان. وماء مثْعب وأثْعوب، إذا سال. انثعاب املاء: والثعب
ة. يف الترتيلوقد جاء . عظام تكون بناحية مصربغَة هلا عينان جاحظتان خضراوان، تلسع ورمبا : والثُّعزدابة أغلظ من الو

سعف النخل الذي دون الِقلَبة، : ، فاخلَوايف"ما اخلَوايف كالِقلَبة وال اخلُناز كالثُّعبة : "ومثل يتداوله أهل اليمن بينهم. قتلت
  .الوزغَة: واخلُناز

  غ - ث-ب

بل كل غدير يستنِقع فيه املاء ثَغب، واجلمع : وقال قوم. الغدير يف ِغلَظ من األرض:  والثَّغب، وفتح الغني أكثرالثَّغب
  : قال عنترة، ويقال عبيد بن األبرص. ِثغاب وأثغاب

 يصفقُ صفْوه بمدام ثَغب  ولقد نَِحلُّ بها كأن مجاجها

  : وقال ذو الرمة

 ِنهي أتْأقَتْة الروائح قَرارةَ  قُه الصبافما ثَغَب باتت تُصفِّ

ِشرارها وما ال : وبغاثُ الطِري. كُدرة يف ورقة، وهو لون األبغث من الطري وغريها؛ عرت بغثاُء، إذا كانت كذلك: والبغثَة
  : ال الشاعرق. ِبغثان: بغاثَة وبغاث، مثل نعامة ونعام، واجلمع: يقال: قال أبو عبيدة. يصيد منها

 الباِز ِمقْالت نَزور وأم  بغاثُ الطير أكثرها ِفراخاً

  ف - ث-ب

  .أمهلت

  ق - ث-ب

  .انبثق املاُء وبثَق، إذا انفجر من حوض أو ِسكْر، واملاء باِثق ومنبِثق

ل ما ثُِقبت به النار من حراق ك: والثّقاب. وثَقَبت النار تثْقُب ثُقُوباً، إذا أضاءت، وكذلك النجم إذا أضاء، والنجم ثاقب
  : قال الشاعر. أو غريه، وهو الثقوب أيضاً

 نار أوِقدت بثُقُوِب بعلْياء  أذاع به في الناس حتى كأنّه

w  : قال األسعر اجلُعفي. أثْقَبت النار إثقاباً فثَقَبت: يروى بفتح الثاء وضمها؛ واللغة الفصيحة
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 أناَ لم أسِعر عليهم وأثِْقِب لئن   بن مالكفال يدعني قومي لكعب

  .ورجل ثاِقب الرأي، إذا كان جزالً نظّاراً. فسمي األسعر

  : ومسي املُثَقِّب الشاعر بقوله. الثِّقابة: وصناعة الثاقب. وال يكون الثقب إال نافذاً. وثَقَبت الشيء أثقُبه ثَقْباً، إذا أنفذته

نأري يوِن   أخرىمحاِسناً وكَنَنللع الوصاوص نوثَقَّب  

  .ورمبا سمي الرجل اجليد الرأي ِمثْقَباً. وكل حديدة ثَقَبت ا فهي ِمثْقَب

ركايا تحفر يف : والثِّقاب. طريق يف حرة أو ِغلَظ، وكان فيما مضى طريق بني اليمامة والكوفة يسمى مثْقَباً: واملَثْقَب
واألثْقُوب. وزعم قوم أن الثِّقاب اهلواء، والفُقُر اليت جيري فبها املاء حتت األرض. ها إىل بعضبطن األرض ينفذ بعض :

وقد مست العرب قَباثاً، وال . طريق بني الشام والكوفة كان يسلك يف أيام بين أمية: وِمثْقَب. الرجل الدخال يف األمور
  .أدري ِمما اشتقاقه، وسألت أبا حامت عنه فلم يعرفه

  ك - ث-ب

    

كل شيء مجعته من : والكُثْبة. ومنه اشتقاق الكَِثيب من الرمل. كَثَبت الشيَء أكِثبه وأكثُبه كَثْباً، إذا مجعته، فهو مكثوب
ارم الصيد فقد : ويقال. سهم صغري يتعلُّم به الصبيان: والكُثّاب. نعم كُثاب، إذا كان كثرياً: ويقال. طعام وغريه

  .معىن أكْثَبك، أي أمكَنك من كاِثبته: وقال بعض أهل اللغة. ، أي دنا منكأكْثَبك

  : قال الشاعر. موضع يد الفارس برحمه أو بِعنانه: والكاِثبة

  إذا عرض الخَطِّي فوق الكَواثِب  عليهم عادة قد عرفْنَها لَهن

مث كثر يف كالمهم حىت صار كل قريب مكِْثباً؛ واالسم . قارهأفْقَرك، أي أمكَنك من فَ: وهذا كما قالوا: قال أبو بكر
  : قال الشاعر. جبل معروف: والكاِثب. الكَثَب

 النَّبي من الكاِثِب مكان  ألصبح رتْماً دقاقَ الحصى

يبموضع، زعموا: وكَثَب. ما ارتفع من األرض، غري مهموز: والن.  

ورجل كُنبث وكُناِبث . تكَنبثَ الرجلُ، إذا تداخل بعضه يف بعض: ويقال. ةمثر األراك، والواحدة كَباث: والكَباث
  .والنون فيه زائدة. واجلمع كَنابث، إذا كان كذلك

  ل - ث-ب

  .فويل لُبثَة على هذا األمر، أي توقُّ. لَِبثَ باملكان يلْبثُ لَبثاً ولَبثاً ولباثاً ولَبثاناً، وهو الِبث؛ وألْبثْته إلباثاً

. العيب الذي يذكر به الرجل: واملَثْلَبة واملثْلُبة. وثلب الرجلَ يثْلُبه ويثِْلبه، إذا ذكر قبائحه، فهو ثاِلب والرجل مثلوب

  : قال الشاعر. البعري املِسن، وال يقال لألنثى: والثلْب. ال جيوز إالّ مثْلَبة، بفتح الالم: وقال قوم من أهل اللغة

w  ويترك ِثلْب ال ِضراب وال ظَهر   الناب تُحلَب علْبةًتَر أن ألم
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تثَلَّب اإلناُء، مثل تثلَم سواء، وليس هذا بأصل، إمنا : ويقال. ثَلَبت الشيَء، يف معىن ثَلَمته: ويقال. أي ال يرتو وال يركب
  .وثَلَبت الشيء، إذا قلبته. هو قلب الباء ميماً

  .ِبفيك األثْلَب، أي التراب: التراب؛ يقال: واألثْلَب. بعري، إذا انقلبوثَلَب خف ال

قال الراجز. لقب رجل من العرب: والثِِّلب :  

  رهطَ الثِِّلب هذه مقْصوره  رب إن كان بنو عِميره يا

  م - ث-ب

  .أمهلت

  ن - ث-ب

  .، ويقال بثْنةَ أيضاً، والفتح أفصحوبه سميت املرأةُ بثَينةَ. األرض السهلة: البثْنة

وألقى . فسروه أنه بر ينسب إىل مدينة يقال هلا بثَِنية". فلما ألقى الشام بواِنيه وصار بثَِنيةً وعسالً عزلين : " ويف احلديث
ثُه نبثاً، فهو منبوث ونِبيث، إذا استخرجته مصدر بنثْت التراب أنب: والنبث. الرجل بوانيه مبوضع كذا وكذا، إذا استقر به

. فالن ينِبث عن عيوب الناس، أي يتتبعها ويظهرها: احلافر، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا: والنابث. من بئر أو ر

بيان، حيفرون حفرياً ويدفنون فيه شيئاً لعبة يلعب ا الص: واألنبوثة. ونبثَِت الضبع التراب بقوائمها يف مشيها، إذا استثارته
وال : "ويف احلديث. اختاذك حجزةً يف إزارك جتعل فيه ما اجتنيته من ثنب رطَب وغريه: والثَّبن. فمن استخرجه فقد غَلب

  .كيس تتخذ فيه املرأةُ ِمرآتها وأداتها؛ لغة ميانية: واملَثْبنة. ، أي ال جتعل حجزة"تتخذ ِثباناً

  و - ث-ب

ِجىْء به من حوثَ : ويقال. باثَ الشيَء يبوثه بوثاً، إذا حبثه، وأباثه يبيثه إباثةً كذلك، إذا حركه؛ والشيء مبوث ومباث
جاء فالن حبوثَ بوثَ، إذا : ويقال. وبوثَ، وحوثُ وبوثُ، وحوثاً وبوثاً، ثالث لغات، أي من حيث كان ومل يكن

وأغار فالن على بين فالن فتركهم حوثاً بوثاً، . تركت القوم حوث بوث، إذا مل يدر أين هم: ويقال.  الكثريجاء بالشيء
  .إذا تركهم متفرقني، أي فَرقهم وبددهم

ثاب : يقالمبلغ جموم مائها، : مثابة البئر: واملَثابة هلا موضعان. وثاب يثوب ثَوباً وثُؤوباً، إذا رجع، وكل راجٍع ثائب
وأعطيت فالناً ثوابه، أي جزاء ما . موقف السانية يف أعلى البئر: واملَثابة. املاُء إذا بلغ إىل حاله األوىل بعد ما يستقى

  .عمل

  .وأثاب اللّه العباد يثيبهم إثابةً وثَواباً، إذا جازاهم بأعماهلم

  . عوضتهواملَثوبة مثل املَعوضة، ثوبت فالناً من كذا وكذا، مثل

    

أعدى : " ومثل من أمثاهلم. وأصله من ثُئب الرجلُ، إذا استرخى وكَِسلَ، فهو مثؤوب. معروف، وهو التثاؤب: والثُّؤباء w
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  .ضرب من الشجر: واألثْأب". من الثّوباء 

وبه فكان ذلك كالدعاء وأصله أن الرجل كان إذا جاء فَِزعاً أو مستصرخاً لوح بث. الدعاء للصالة وغريها: والتثويب
: والوثْب، بلغة محري. الطَّفْر؛ وثَب يِثب وثْباً ووثُوباً: والوثْب. مث كثر ذلك حىت صار يسمى الدعاء تثويباً. واإلنذار

  .موثَبان: القعود؛ يسمون السرير ِوثاباً، ويسمون امللك الذي يلزم السرير وال يغزو

  ه - ث-ب

ويروى بيت . الدواهي، الواحدة هنبثَة، وهي الداهية: واهلَناِبث. هبثَ مالَه يهِبثه هبثاً، إذا بذَّره وفرقهالتبذير، : اهلَبث
  : زعموا أنه لصفية بنت عبد املطلب، ويزعمون أن فاطمة، عليها السالم، متثّلت به

  لو كنتَ شاهدها لم تَكْثُِر الخُطَب  قد كان بعدك أنباء وهنْبثَة

الِبشر : واشتقاقه من البهث، والبهث. بهثة من بين سليم، وبهثة من بين ضبيعة بن ربيعة: بطنان من العرب: وبنو بهثة
ولد الِغية، وال أدري ما : البهثة: وقال قوم. لَِقيه فتباهثَ إليه وبهثَ إليه كأنه أبدى سروراً وِبشراً: ويقال. وحسن اللقاء

  .صحته

  ي - ث-ب

  .أمهلت إال يف قوهلم ثَيب، وليس هذا موضعه

  باب الباء والجيم

  مع سائر الحروف التي تليها في الثالثي الصحيح 

  ح - ج-ب

واِجلبح، واجلمع أجباح، وهو موضع . جبحت بالشيء أبجح وبِجحت أيضاً، إذا فرحت به، وأبجحين، إذا أفرحين
بجاً وحباجاً وحبج فهو حبج ومحبوج، إذا أِطم عليه، أي حبس نجوه فوِرم بطنه، أي وحبج الرجلُ يحبج ح. النحل

ورم يصيب اإلنسان يف : واحلَوبجة، زعموا. حبج وخبج، إذا ضرطَ: وقالوا. انتفاخ البطن: واحلُباج أيضاً. احتبس بطنه
وكذلك فسر يف . الستر: واِحلجاب. شيَء أحجبه حجباً، إذا سترتهوحجبت ال. بدنه، لغة ميانية ال أدري ما صحتها

واحتجبِت الشمس يف السحاب، إذا . وكل شيء حجبك فقد سترك. ، أي ساتراً، واللّه أعلم"ججاباً مستوراً : " الترتيل
زةً أو قُرصاً فجعل يأكل يف ذكر عن األصمعي أن امرأة قدمت إىل رجل خب. حرفه: وحاِجب كل شيء. استترت فيه

  : قال الشاعر. بدا حاجب من الشمس، أي بدت ناحية منها: ويقال. كُلْ من حواجبه، أي من نواحيه: وسطه، فقالت

  بدا حاجب منها وضنَت بحاجِب  لنا كالشَّمس تحت غَمامٍة تبدت

  : وقال آخر. أي ناحية
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 دونها من اليمامة حاجب يحْل  وبكْر لها بر العراق وإن تَخَفْ

قال . األجمة: واحلَجيب. وقد مست العرب حاِجباً. وحاجب العني من هذا اشتقاقه ألنه حيجب عنها شعاع الشمس
  : األفْوه

 الغَريفة والحِجيِب كآساد  فلما أن رأوها في وغاها

  : قال الشاعر. الشجر امللتف: الغريف

  إن الغَريفَ يِجن ذاتَ الِقنِْطِر  بهمن يطاِلعه يقُْل لصحا أم

  .من أمساء الداهية: الِقنِطر

  خ - ج-ب

يخرج الشيطانُ من البيت : " ويف احلديث. خبج يخِبج خبجاً وخباجاً، وهو ضراط اإلبل خاصةً، ورمبا استعمل لغريها
: ورجل جاِمخ وجابخ، وقالوا. خ، وهو التكبر والفخرواجلَبخ، مثل اجلَم. ، أي ضراط"الذي يقرأ فيه القرآنُ وله خبج

  .مخج اللحم، إذا تغمر، يخمج: ويقال. وجبخ الصبيان بالِكعاب وجمحوا، إذا طرحوها ليلعبوا ا. ِجميخ يف وزن ِفعيل

  د - ج-ب

فالن ابن جبدة هذا : ويقال. واجلمع بجدكساء خمطَّط، : والِبجاد. بجد باملكان يبجد بجوداً، إذا أقام به، فهو باِجد
. وأجدب املكانُ إجداباً فهو مجِدب وجديب. وأرضون جدوب. ضد اِخلصب: واجلَدب. البلد، إذا كان عاملاً به

  : قال الشاعر. ، أي عابه"إن عمر جدب السمر بعد عتمة : " ويف احلديث. وجدبت الرجل، إذا ِعبته

 ومن خَلٍْق تَعلََل جاِدبه رخيم  يا لك من وجه جميل ومنِْطٍقف

قال . الِوعاء أو الِغرارة يجعل فيها الطعام: والدجوب، بفتح الدال. يريد أن العائب له يأيت بالعلل فال يصدق. أي عائبه
  : الراجز

 تَشْفي من األِطيِط وِذيلَة  هل في دجوِب الحرِة المِخيِط

    

هها بسبيكة الفضة: ذيلة هاهناالونام، شبِئطُّ . القطعة من السا كما يواألطيط، أراد أطيط أمعائه من اجلوع، وهو صو
  .ودبج املطر األرض، إذا روضها، يدِبجها دبجاً. النقش، أصله فارسي معرب، مأخوذ من الديباج: والدبج. النسع

  .ج، يف لغة من مجع ديواناً دياِوينوقد مجعوا ِديباجاً دياِبي

  : وأنشد األصمعي عن أيب عمرو عن يونس

 تُشَقَّقُ بالِمداِد دياوين  عداني أن أزورِك أم بكٍْر

  .صرفين، وعد عن هذا، أي آصِرف همك عنه: عداين. يريد تشقيق الكالم
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  ذ - ج-ب

وأهل العراق يسمون اجلُمار . وتسمى املَِنية جباِذ، معدول عن اجلذب. ءجبذَ الشيَء يجبذه جبذاً، مثل جذَب ِسوا
  .اجلَذَب، كأنه جذب من النخل

  : قال الشاعر. وناقة جاِذب، إذا قَل لبنها، واجلمع جواذب

  من الحقْب الحتْه الِجذاب الغَوارز  كأن قُتودي فوق جأب مطَرٍد

  : وقال آخر. اِجلداد: ويروى

 تأبى على المتغبِر جواذبها  عن كرمح الشَّول أمست غَوارزاًبط

فيخرج رجل من النار كأنه : " ويف احلديث. احلَمل، فارسي معرب، وقد تكلَمت به العرب: والبذَج، بفتح الباء والذال
  ".بذَج من الذل ترعد أوصالُه 

  ر - ج-ب

  : قال الراجز.  وهذا من أحد ما جاء على فَعلْته ففَعلَجبر العظم جبوراً وجبره اهللا جبراً،

  وعور الرحمن من ولَّى العور  جبر الذين اإلله فجبر قد

  : قال الشاعر. واملصدر اجلُبور

 أناس عثرة وجبور لكّل  فراق كقَيص السن فالصبر إنّه

ن رواه بالصاد أراد االنصداع، ومن رواه بالضاد املعجمة أراد م: قال أبو بكر. كقَيض، بالضاد املعجمة: ويروى
وهذا البيت يف كتاب خلق اإلنسان عن األصمعي، وهو أليب ذؤيب، يرويه ِفراقاً كقيص . االنكسار، والقَيض أجود

واحدة : واِجلبارة. ياصاًانقاصت ِسنه انق: يقال. السن، وهو حجة لالنقياص، وهو أن تنشق السمن طوالً فيسقط نصفُها
  .اجلَبائر، وهو اخلشب الذي يشد على العضو املكسور

  : قال األعشى. وبه مسيت املرأة جِبرية. الدملُوج، وكذلك اجلَِبرية: واِجلبارة أيضاً

كفّا في الِخضا وتِريك  هالِجبار ماً ِملءصب وِمع  

  .لدملوجوقد مست العرب جِبرية، واشتقاقها من ا

وأجربت الرجلَ على كذا . اسم يوم الثلثاء عند العرب: وجبار" العجماُء جبار: " ويف احلديث. الذي ال أرش له: واجلُبار
  : قال الشاعر. املَِلك: واجلَبر. فهو جمبر، إذا أكرهته عليه

لَمِييتَ به وآسبراووٍق ح  ربها الجصباحاً أي موآنْع  

برياً وجاِبراًوقد مسراً وجبت العرب ج.  

  : وأنشد. الذي قد فات اليد: واجلَبار من النخل

طيتي ألفاً تَماماً أبعدمن  ع ها الِهراءرار آزبالج w
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 إذاً من اهللا العفاء علي  أذمك ما تَرقْرقَ ماء عيني

  .وا أن اِهلراء الطَلْع، والفسيل أوىل بأن يكون يف هذا البيتوأهل البحرين زعم. الفسيل بعينه: واِهلراء، بلغة أهل جند

عريب معروف والبرج من بروج السماء مل تعرفه العرب إمنا كانت تعرف منازل : والبرج من بروج اِحلصن أو القصر
  .القمر وقد جاء يف كالمهم

. ل متقاربان يف الصفة، رجل أبرج وامرأة برجاُءبل البرج والنج: وقال قوم. نقاء بياض العني وصفاء سوادها: والبرج

  .وتربجِت املرأةُ، إذا أظهرت حماسنها

شيء تسند به النخلة إذا : والرجبة. وبه سمي رجب لتعظيمهم إياه. ورجبت الرجل أرجبه رجباً، إذا أكرمته وعظّمته
  : عرقال الشا. مالت وكَرمت على أهلها، والنخلة مرجبة

  ولكن عرايا في السنين الجوائح  ليست بسنْهاِء وال رجِبيٍة

أنا جذَيلُها املُحكَّك : "وقال احلُباب بن املنذر. والعرايا واحدا عِرية، وهي النخلة اليت تهب محلَها لزائر أو ضعيف
  ".وعذَيقُها املُرجب 

  : قال الراجز. واجلمع رواجبأحد فصوص األصابع، : والراِجبة

  يدفَعها بالراح والرواجِب

    : قال الشاعر. داء معروف يف الناس واإلبل وغريها، مجل أجرب وجِرب، واجلمع جربى وجرب وِجراب: واجلَرب

وقد جاِنيك ِب  من يجني عليكرالج باِركم حاحعدي الصي  

تعدي اجلُرب الصحاح : ووجه الكالم. أراد يعدي الصحاح مباركاً اجلُرب: صمعي، وقالأنشدناه أبو حامت عن األ
ما حوهلا من : وِجراب الركي. وجرب السيف، إذا أكله الصدأ حىت يؤثر فيه، مهموز مقصور. مبارك، أي يف مباركها

  :  عبد الرمحن عن عمهأنشدين. موضع معروف بناحية جند: واجلَريب. أعالها إىل أسفلها

 بأجلَى محلَةَ الغريِب  حلَّت سليمى جانب الجريِب

  .فأما اجلَِريب من األرض فأحسبه معرباً. أجلَى مثل جمزى: قال أبو بكر

 ورمبا مسي األقوياء .العانة من احلمري: واجلَربة. وقد سميت السماء ِجربة، وجاء ذلك يف الشعر القدمي. القَراح: واِجلربة
  : قال الراجز. من الناس إذا اجتمعوا جربة

 كحمِر األبك جربة  ليس بنا فَقْر إلى التَّشَكّي

  .السماء، ذكر بعض أهل اللغة أا سميت بذلك ملوضع املَجرة: واجلَرباء

  : قال الشاعر

 ٍس وذُبياِنبنو عب واألجربان  وفي ِعضادته اليمنى بنو أسٍد

  .حي من بين سعد: واألجارب. مازن ويربوع: واألنكدان

  : قال الشاعر. ريح، قالوا هي الشمال: واِجلربياء. وجرب السيف، إذا كان قد أكله الصدأ حىت يؤثر فيه
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 الجرِبياء به الحنينا تَداعى  بهجٍل من قَسا ذَِفِر الخُزامى

رع وجان الداوجِربابباً: راستخرج فالن سيفَه من : يقال. هو كَريبان بالفارسية: وقال أبو حامت. جيبها، وأحسبه معر
  .جربانه، أي من ِقرابه، والِقراب غري الِغمد، وهو وعاء من أدم يكون فيه السيف بِغمده ومحائله

  : قال الشاعر. قاساها وعرفهاورجل جمرب لألمور، إذا . وجربت األمور جتربةً، واجلمع التجارب

  وحسبك بالمجرب من عليم

  : وقال الشاعر

  وحسبك مني بالتَّجارب من ِعلْم

: " ومثل من أمثاهلم. وكل عقدة يف اجلسد فهي عجرة، فإذا كانت يف البطن فهي بجرة. السرة الناتئة: والبجرة والبجرة

، أي ما أكتمه "إىل اّهللا أشكو عجري وبجري : "فأما حديث علي رضي اللّه عنه".  نسي بجير خبره عري بجير بجره،
باِجر، بكسر : ورمبا قالوا. صنم كان لألزد يف اجلاهلية ومن جاورهم من طيىء وقُضاعة: وباجر. وأخفيه وهذا مثل

  : قال رجل من أهل الردة. لبجاِري، وهي الدواهي العظامهذا أمر بجِري، أي عظيم، واجلمع ا: ويقال. اجليم

  ظلم لَعمر اللّه عبقري  أتانا خبر بجِري إنّا

   قريش كلّنا بني قالت

ريجومجع ب :جاِريمن فعله: ويقال. ب إذا كان يفخر بأكثر ،باِجيقال الشاعر. رجل ر :  

  وتلقاه رباِجياً فجورا

  .ن الكَِذبفَعوالً م

  ز - ج-ب

  .ما مسعت لفالن زجبةً وال زجمةً، أي كلمة: ويقال. الضعيف: اِجلبز

  س - ج-ب

سه، إذا شققتهِجسه وأجبت الشيَء أبسجالشيُء من ذاته. ب ر يف الترتيل. وانبجسمنه : " وكذلك فس تسفانبج" ،
  .وكأن االنبجاس االنفطار

  : لعجاجقال ا. وماء جبيس، أي كثري

  ماِء نَشاص هاج بعد اليأس  العين بماِء بجس وفاضِت

  : قال أبو الزحف. وماء باِجس

 الودِق بماٍء باجس منهِمِر  أسقاك ربي كلَّ غيٍث راجس
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لفعل، الذي يؤتى طائعاً، يكْنى به عن ذلك ا: واملَجبوس. الثقيل الوخم، واجلمع أجباس وجبوس: واِجلبس من الرجال
 ولذلك قال له عتبة بن -منهم أبو جهل عمرو بن هشام: قال أبو عبيدة. وهذا شيء مل يعرف يف اجلاهلية إالّ يف نفري

 وقابوس ابن املنذر عم النعمان بن املنذر بن املنذر وكان يلقَب جيب -"سيعلم املُصفر آسته من املنتفخ سحره : " ربيعة
  .كالعروس، وطُفيل بن مال

  : قال الراجز. وتسبج الرجلُ، إذا لبس السبيجة. بردة من صوف فيها سواد وبياض: والسبيجة

  في شَملة أو ذاتَ ِزف عوهجا  التَفَّ أو تسبجا كالحبشي

: والسبج. "شِبي " وزعم قوم من أهل اللغة أن السبيجة القميص بعينه، فارسي معرب، أي . ومجع سبيجة سبائج وِسباج

  .خرز أسود معروف، عريب صحيح

  ش - ج-ب

    

. وأهل اليمن يسمون قشور الرمان اجلُشب، بضم اجليم. وكل بِشع فهو جِشب. طعام جِشب، إذا كان غليظاً خشناً

  .بطن من العرب: وبنو جِشيب

جاب واِملشجب واحد، ويقال الشجب والش. تداخل الشيء يف الشيء، تشاجب القوم، يف معىن تشاجروا: والشجب
  .أيضاً

شِجب الرجل : ويقال. اِحلمار: الشجب؛ وقد تسمى: ويسمون الثالث اخلَشبات اليت يعلِّق عليها الراعي ِسقاءه ودلوه
  .أبو حي من العرب عظيم: ويشجب. يشجب، إذا هلك

  ص - ج-ب

  .أمهلت

  ض - ج-ب

  .بج ضبجاً، إذا ألقى نفسه باألرض من كالل أو ضرب، وليس بثَبتض: استعمل منها، زعموا

  .أمهلت الباء واجليم مع الطاء والظاء

  ع - ج-ب

  : بعج بطنه يبعجه فهو بعيج ومبعوج، إذا بقَره؛ وقال أسامة ابن احلارث اهلُذيل

ِلكنَلْها ويهه إن لم ينفس  عيجحير أو بقَّ له سفُح  

  : قال اهلُذيل. الرئة: ن مل ينل الصيد، وهو حق له أن يصيب سحره، والسحرأي إ
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  كريم وبطني بالِكرام بعيج  أعلى منك فَقْداً ألنه وذلك

  .وانبعجت السماُء باملطر، تشبيهاً بانبعاج البطن. وكل شيء اتسع فقد انبعج

  .كله اإلبل فإذا يبس فهو حِليأرض سهلة تنبت النِصي، وهو نبت تأ: والباعجة

  .بطن من العرب: وبنو بعجة. موضع معروف: وباعجة الِقردان

فراب أعشل مجيعاً، وهي للنباب والنشبة للنب اجلمع، يقال. واجلَعباً، إذا مجعته، وإمنا : وأصل اجلَععت الشيَء جبجع
. من تسِمعِته أِفر: فقال له اآلخر. أعِطين منه ولو جعب، فإمنا أريد تسِمعته: ويف كالم بعضهم. يومأ به إىل الشيء اليسري

ال : وتقول العرب. وأهل السراة يسمون البعر بعينه جعباً، إذا كان جمتمعاً. الكُثَيبة من البعر: واجلَعب يف هذا املوضع
وأمر . معروف: والعجب من الشيء. اسم يخص به الدبر: عِبي، مقصورواِجل. أعطيه جعباً، إذا أومؤوا إىل الشيء اليسري

. العظم الذي ينبت عليه شعر الذَّنب: وعجب الذَّنب. غليظة عجب الذنب: وناقة عجباء. واحد: عجيب وعجاب

وبنو . مجع عجيبة: لعجائبوا. ورأيت أعجوبة وأعاجيب كثرية. يعجب مبا يكون منه وإن كان قبيحاً: ورجل معجب
بجبطن من العرب: أع.  

  ع - ج-ب

: واجلَغب من قوهلم. غَبج املاَء يغبجه ويغِمجه سواء، إذا جرعه جرعاً متداِركاً، وهي الغبجة والغمجة، يريدون اجلُرعة

  .طشانعطشان ن: رجل شِغب جغب، وجِغب إتباع ال يتكلَم به على االنفراد، كما قالوا

  ف - ج-ب

ومل جتمع العرب اجليم والكاف إال يف كلمات مخس أو ست تراهن يف . أمهلت، وكذلك حاهلا مع القاف والكَاف
  .اللفيف إن شاء اّهللا

  ل - ج-ب

  : قال الراجز. يف معىن حسب: بجلْ

 علينا شيخَنا ثَم بجْل ردوا  نحن بني ضبةَ أصحاب الجمْل

. شر جبيل، أي شديد: وكثر حىت قالوا. وكل ما غَلُظَ فهو بجيل، حنو احلبل والثوب الغليظ.  اجلسمغليظ: ورجل جبيل

  : قال الشاعر. بطن من العرب: وبنو بجلَة. وكل غليظ جبيل. ِعرق غليظ يف الرجل: واألبجل

 البجلي ِمعبلة وقيع وفي  وآخر منهم أجررتُ رمحي

أراد األصمعي بجلي من بِجيلة، وعىن الشاعر بين بجلة من بين : قال أبو بكر. بجلي: قال. ىء فيه األصمعيوهذا مما خطِّ
  .بطن من بين ضبة: وبنو بجالة. سليم

: بلَجوال. وجبلت الرجلَ، إذا عظَّمته. ورجل بجال، إذا كان شيخاً وفيه بقية؛ وامرأة بجالة. حي من اليمن: وبِجيلة w
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  .ابيضاض ما بني احلاجبني ونقاؤه، رجل أبلَج وامرأة بلجاُء، واالسم البلْجة

  : قال الشاعر. وكل ما وضح فقد ابالج ابليجاجاً

  وأنَّك تَلْقَى باطَل القول لجلجا  تَر أن الحقَّ تَلْقاه أبلَجا ألم

لَجوب الصبح لّاجاً وانبلجلْجاً وبت العرب ببح، إذا رأيت ضوءه. ، إذا أضاءوقد مسةَ الصلْجوتبلج الرجل إىل . ورأيت ب
  .الرجل، إذا ضحك إليه وهش له

    

األمة من : واِجلبلَّة. وكذلك رجل جمبول، إذا كان غليظاً. ورجل ذو جبلة، إذا كان غليظ اجلسم. معروف: واجلَبل
وأجبلَ احلافر، إذا أفضى إىل ". ولقد أضل منكم ِجِبال كثرياً : "لّ وعزوقد قُرىء ما قوله ج. الناس، وكذلك اجلُبلَّة

جبلَ اهللا عز وجلَّ اخلَلْق يجِبلهم . الِفطرة: واِجلِبلَّة. وأجبلَ الشاعر، إذا صعب عليه القول. جبل ال ميكنه احلفر فيه
جاء مباٍل ِجبٍل، : ويقال. قد مست العرب جبالً وجبيالً وجبلَةو. وهذه ِجِبلَة فالن أي خليقته اليت خلق عليها. وجيبلهم
  .أي كثري

  : قال اهلُذيل. اجلماعة: واِجلبلُ من الناس

  ِجهاراً ويستمتعن باألنَس الِجبل  يقربن الحتوفَ ألهلها منايا

  ".كثرياً جبالً : "قرأ أبو عمرو: وقد قرىء ما. وكذلك اجلُبل واجلُبل واِجلِبلّ

واجلَلَب الذي نهي عنه، ويف . وقد مجعوا جبالً ِجباالً وأجباالً. موضع معروف بنجد: وجبلَة. يوم معروف: ويوم جبلَة
؛ فاجلَلَب أن يركب الرجلُ فرساً فيتبع فرسه يف "ى رسول اللّه صلَى اّهللا عليه وسلَّم عن اجلَلَب واجلَنب : " احلديث

  .ب عليه أي يصيح به، فيعرف فرسه صوته فيزداد يف عدوهالرهان فيجِل

  : قال الشاعر. وجلبت اإلِبلَ من البدو إىل اِملصر جلَباً

  من آخرين أغاروا غارةً جلَب  إِبل ينجو بها نَفَر كأنَّها

ة، وهي ِقشرة تركب اجلرح عند وأجلَب اجلرح وجلَب، إذا ركبته جلْب. أي كأا إبل جلَب ينجو ا نفر من آخرين
  .واجلرح جاِلب ومجِلب. البرء

  : قال الراجز. خشب الرحل بال كُسوة: واجلُلْب واِجللْب

مطوِر  أنساعي وِجلْب الكوِر كأنراِة رائٍح مأعلى س  

السحاب : واجلُلْب واِجللْب. اختالط األصوات: واجلَلَبة. األعجمي جيلب من بلده إىل بلد اإلسالم: واجلَِليب واملَجلوب
  : قال الشاعر. الذي ال ماء فيه

  وال بصفاً صلٍْد عن الخير معِزل  بِجلْب ِجلِْب غيم وقرٍة ولست

روبعلى اللنب احلليب ِلي بوبة اليت تصواحللْبة لغة ميانية، وهي الر.  

  : قال الراجز. فهو جلَبوكل شيء جلبته من إبل أو خيل وسائر ذلك من احليوان للتجارة 

لَبِن في أخرى الجذَودقْدقَةَ الِبر  w
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: يقال. السنة الشديدة: واجلُلْبة. ال لنب هلا، واجلمع ِجالب: وناقة جِلبة. وعبد جِليب ومجلوب. أجالب: ومجع جلَب

  : قال اهلُذيل. أصابت الناس جلْبة، أي أزمة

  من جلْبة الجوع جيار وإرِزير  بين لَحييه ولَبِته كأنّما

قال . لُِبج بالرجل أو البعري، إذا ألقى نفسه من مرض أو إعياء: وقالوا. لَبج البعري بنفسه، إذا وقع على األرض: ويقال
  : الشاعر

 وشابةَ برك من جذام لَِبيج  كأن ِثقال المزن بين تُضارٍع

 حديدة تكون فيها مخسة كَالليب تنضم وتنفتح، ويجعل فيها حلم وتنصب للذئب، فإذا أكله، :واللَّبجة، وقالوا اللُّبجة
  .اجتمعت احلدائد على خطْمه فنِشبت فيه

. وجيش ذو لَجِب، أي ذو صوت عاٍل خمتِلط. مسعت لَجب القوم، أي أصوام: ويقال. اختالط األصوات: واللَّجب

وعنز لَجبة، واجلمع ِلجاب، وهي . وكل صوٍت يعلو وخيتلط فهو لَجب. ب أمواجهوكذلك البحر، إذا مسعت اضطرا
  : قال الشاعر. اليت ارتفع لبنها وقلَّ

  إذ نبيع الخيَل بالِمعزى اللِّجاِب  أبناؤنا من ِفعِلنا عِجبتْ

  ".ومن املَعز اثنني ": قال اهللا عز وجلّ. اِملعزى ال واحد هلا من لفظها، فأما معز فواحدها ماِعز

  م - ج-ب

  .بجم الرجل يبجم بجماً وبجوماً، إذا سكت من ِعي أو هيبة، فهو باِجم

  ن - ج-ب

  : قال الشاعر. جبناً وجبناً: جنب الرجلُ جبناً فهو جبان، حيرك املصدر فيه ويسكَّن

   الجهُل والجبنوِبْئسِت الخَلَّتان  علينا وجبناً عن عدوهم جهالً

    

اجلَِبني، جبني : ومن هذا الباب. ويف حديث علي رضي اللّه عنه بالتخفيف. فأما اجلُبن املأكول فمثقَّل، وقد خفِّف أيضاً
فلما : وكذلك فسره أبو عبيدة يف الترتيل، واهللا أعلم، يف قوله جلّ ثناؤه. اإلنسان ة ولإلنسان جبينان يكتنفان جبهته

". واجلاِر اجلُنِب : "وكذلك فسر يف الترتيل. رجل جنب من قوم أجناب، إذا كان غريباً: وتقول". أسلما وتلَّه للجبني 

  .غريب: ورجل جاِنب، غري مهموز

  : فأما اجلَانب باهلمز فالقصري اتمع اخلَلْق، قال الشاعر

  ملتَ جأنَبوال ذاتُ خَلٍْق إن تأ  أخداٍن لها ال ذَميمة عقيلةُ

. وكذلك جنبت األسري. وجنبت الدابة أجنبها جنباً وجنباً، إذا قدا إىل جانبك. جار أجنب وجنب وأجنيب: ويقال

w إذا أصابته - هذا أعلى اللغات، املذكر واملؤنث واجلمع والواحد فيه سواء- ورجل جنب وامرأة جنب من قوم جنب
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: واِجلناب. وجنب الرجلُ، إذا قلّت ألبانُ إبله، فهو جمنب والقوم جمنبون. نب الرجل، إذا أصابته اجلنابةُوقد أج. جنابة

موضع معروف؛ فالن من أهل اجلَناب، : واجلَناب. وكذلك جتنبته جتنباً. مصدر جانبته مجانبةً وِجناباً، وهو من املباعدة
. قعد فالن جنبةً، إذا أعتزل عن الناس: ويقال. ضرب من النبت: واجلَنبة. الرحلورجل رحب اجلَناب، إذا كان واسع 

  ".إن النساء حلم على وضم إال ما ذُب عنه . عليكم باجلَنبة فإا عفاف: " ويف حديث عمر رضي اّهللا عنه

  .فالن جناب فالن، أي إىل جانبه: ويقال. القرين: واجلُناب

  .أعطين جنبةً فيعطيه ِجلْد جنِب بعِيِر فيتخذ منه علْبةً: لرجلويقول الرجل ل

وجِنب الرجل، إذا . معروف: وجنب اإلنسان والدابة. بطن من العرب وليس بأب وال أم، وإّما هو لقب هلم: وجنب
  .نب الرجلُ اخلري جتنيباً، إذا حِرمهوج. ريح معروفة: واجلَنوب. ما محل على جنبيه من ِحمله: وجنبتا البعري. اشتكى جنبه

  .إن عند فالن خلرياً مجنبةً ومجنباً وشرا مجنباً، أي كثرياً: ويقال

  : قال ساعدة بن جؤية. ويقال املُجنب. الترس: واِملجنب

 تُنبي العقاب كما يلَطُّ المجنَب  صب اللَّهيفُ لها السبوب بطَغْيٍة

  : قال الشاعر. الستر أيضاً: واِملجنب. ِشمراخ من شماريخ اجلبل: غيةالطَّ

  كعطِّ الِمجنَِب

وعود منجوب، . وأدمي منجوب، إذا دِبغ بالنجب، وهو ِلحاء الشجر. ِلحاؤه: ونجب الشجِر. نجبه: وقشر كل شيء
  .إذا قُشرت عنها ِلحاؤه

. املختار من كل شيء: واملنتجب.  وكذلك الفرس والبعري، إذا كان كرمياً- بين فالن وما أبني النجابةَ يف- ورجل نجيب

ورجل منِجب، إذا ولد النجباء، واملصدر النجابة وقد مست العرب نجبة . النصل الضعيف من ِنصال السهام: واِملنجاب
  وِمنجاباً 

  نبج 

  . ونسبوا إليه الثياب املَنبجانيةموضع، أعجمي، وقد تكلَّمت به العرب: ومنِبج

  .وأصل النبج الصوت الشديد؛ رجل نباج إذا كان صيتاً. ِنباج ثَيتل وِنباج ابن عامر: موضع، ومها ِنباجان: والنباج

  و - ج-ب

  : قال الشاعر. باجت عليهم بائجة من بوائج الدهر، وهي الشدائد، تبوج بوجاً، وانباجت انبياجاً، وهي الدواهي

 في أكمامها لم تُفَتَِّق بوائج  قَضيتَ أموراً ثم غادرتَ بعدها

  .وهذا تراه يف موضعه مستقصى يف املعتلّ إن شاء اللّه

: وكذلك فسر يف الترتيل، واهللا أعلم، يف قوله جلَّ وعز. جت الشيَء أجوبه، إذا قطعته، جوباً: ويقال. الترس: واجلَوب

  ".وثَمود الَّذين جابوا الصخر بالواد "
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ومسعت وجبةَ الشيء، إذا مسعت هدة . ووجب البيع كذلك. وجب عليه احلق: ووجب الشيُء يِجب وجوباً، من قوهلم
  ".فإذا وجبت جنوبها : " وكذلك فسر أبو عبيدة يف قوله تعاىل. وقْعه

  . الشمس، إذا سقطت يف املغربووجبِت. وكل ساقط واجب

  .وفالن يوجب نفسه، أي يأكل الوجبة، وهو أن يأكل يف كل يوم مرة

  .ووجب قلب الرجل وِجيباً، إذا خفق من فزٍع

  ه - ج-ب

    

ر أَبهجين هذا األم: ومنهما قوهلم. هذا شيء ليس عليه بهجة، أي ليس عليه طُالوة: للبهجة موضعان، فمنها أن تقول
. فرحين: وجين. وأجين األمر، إذا أفرحين. ورجل ذو بهجة، أي ذو جمال. وأبهجين أكثر وأعلى. وبهجين، إذا سرك

  .حسن: وأمر بهيج

  جبه 

: ويف احلديث. عريض اجلَبهة، واألنىت جبهاء: ورجل أجبه. سيدهم: وجبهة القوم. معروفة، واجلمع ِجباه: وجبهة الرجل

  .، يريد اخليل، واللّه أعلم"ليس يف اجلبهة صدقة " 

والساِنح والباِرح واجلاِبه والقَعيد، فالسانح .الذي يلقاك بوجهه من الطري والوحش يتشاءم به، وهو الناطح أيضاً: واجلاِبه
  : قال اهلُذيل. ن بالبارحيتيمن به أهل جند ويتشاءمون بالبارح، وخيالفهم أهل العالية فيتشاءمون بالسانح ويتيمنو

  هواك الذي تهوى يِصبك اجتنابها  لها طير السنيح فإن تكن زجرتُ

اللذان يلقيانك : واجلَابه والناطح. الذي يلقاك ومشائلُه عن مشائلك: والبارح. الذي يلقاك وميامنه تلقاء مياِمنك: فالسانح
  .رائكالذي يأتيك من و: والقَعيد. مواجهني لك

انتفاخ الوجه وتغضنه؛ هِبج وجهه : والتهبج. وجبهت الرجل بالكالم، إذا واجهته مبا يكرهه، وال يكون إال بقبيح
جبهر بطنه وظهره مستطيالن، واجلُدة: واهلَِبيج. وتعتان يف جنبيه من شداخلطّ الذي يف بطنه خيالف لونه: الذي له ج.  

  ي - ج-ب

  جيب 

  .وأصله الواو، وستراه يف موضعه إن شاء اللّه. معروف: قميصجيب ال

  باب الباء والحاء وما بعدهما

  في الثالثي الصحيح 
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  .أمهلت الباء مع احلاء واخلاء يف الثالثي الصحيح

  د - ح-ب

ة، وهو أن يطأِطىء أن يدبح الرجلُ يف الصال: والتدبيح الذي نهي عنه. الفضاء الواسع؛ واجلمع الِبداح والبدوح: البدح
  .رأسه ويرفع عجزه كما يدبح احلمار

  دحب 

. وبات الرجل يدحب املرأة، كنايةً عن النكاح؛ واالسم الدحاب. دحبت الرجلَ أَدحبه، إذا دفعته: والدحب، يقال

  .اسم امرأة: ودحيبة

  حدب 

وكذلك فسر يف الترتيل، واللّه أعلم، . الِغلَظ من األرض يف ارتفاع: واحلَدب. معروف، حِدب يحدب حدباً: واحلَدب
ِسلُون : "يف قوله جلّ وعزنٍب يدب". وهم من كلِّ حث. أحداب وِحداب: ومجع احلَدويقال. وكل متعطٍِّف متحد :

  . أشبلَت عليه ومل تزوجوحتدبِت املرأة على ولدها، إذأ. حِدب الرجلُ على الرجل، إذا تعطَّف عليه ورِحمه

وكل غليظ من األرض . واحدودب الرملُ احديداباً، إذا احقَوقَف وتقوس. ورأيت للماء حدباً، إذا تراكب يف جريه
  : قال الشاعر. محدوِدب

  على يابس السيساِء محدودِب الظَّهِر  حملَتْ قيس بن عيالن حربنا لقد

  .وهذا البيت مثل، يزعم أنها محلتهم على مركب صعب. فَقار الظهر: السيساء

  : وقال يف التعطُّف

  حِدب كما يتحدب الدبر  ومجلِْجل داٍن زبرجده

دٍب، ر ذو ح: ومنه قيل. تراكُب موِجه: وحدب السيل واملاء. دبرة ودبر للجمع، ونحلة ونحل: يقال. النحل: الدبر
  : قال الشاعر. لُعبة يلعب ا النبيط: واحلَدبدبى. إذا كان كذلك

  على موضع األحالس من دبراِتها  كأن النَّبيطَ يلعبون الحدبدبى

  ذ - ح-ب

  ذبح 

قْت عنه نوافجه، فهو ذبيح وأصِل الذَّبح الشق؛ ذَبحت املسك، إذا فَت. املذبوح: والذِّبح. مصدر ذحبته أذبحه ذحباً: الذَّبح
  ".وفَديناه ِبذبٍح عظيم : "وكذلك فسر يف الترتيل. ومذبوح

wداء يصيب اإلنسان يف : والذُّباح والذُّحبة، بفتح الباء وتسكينها. والتقى بنو فالن وبنو فالن فأجلَوا عن ِذبح، أي عن قتيل
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. الشقوق يف الرجل؛ أصابه ذُباح يف رجله: والذُّباح. الطلعةحيا اللّه هذه الذُّبحة، أي هذه : وتقول العرب. حلقه

  .حاص ذُباحاً يف رجله، إذا خاطه: ويقال

  : قال الشاعر. نور أمحر: والذبح

  صفَقَتْ جنْدعها نَور الذُّبح  تَحِسب العين إذا وشَموٍل

    

خناِفس صغار تكون يف مواضع األفاعي والضباب تعرف ا :  واجلَناِدع.ما يفور منها عند املزاج: اجلُندع: قال أبو بكر
  .جنم معروف: وسعد الذَّابح. بدت جنادع الشر، أي أوائلُه وعالماته: وكثر ذلك حىت قالوا. مواضعها

  ر - ح-ب

، يعين اِمللْح " مرج البحريِن يلتقياِن : "ويف الترتيل. والعرب تسمي املاَء اِمللْح والعذب حبراً إذا كثر. معروف: البحر
  .والعذب، واّهللا أعلم

اليت تشق أذُنها بنصفني، فهذا تفسري بعض أهل اللغة، : والناقة البحرية. وتبحر الرجل يف املال والِعلم، إذا اتسع فيهما
شقّوا أذنها وتركوها ترعى وتِرد املاَء وحرموا بل البحرية أن تنتج الشاة عشرةَ أبطُن فإذا استكملت ذلك : وقال آخرون

ويف البحرية كالم كثري يؤتى عليه يف كتاب االشتقاق إن شاء . حلمها إذا ماتت على نسائهم وأكَلَها الرجالُ دون النساء
  .اهللا

  .بطن منهم: وبنو بحري. وقد مست العرب بِحرياً وبحيراً وبحراً

ودم . وقد مست العرب بيحرة، الياء زائدة، وهو مأخوذ من السعة. بحارى:  يسمى ِبحاراً، وقالواوأحسب موضعاً بنجد
واألطباء تسمي التغير الذي حيدث للعليل دفعةً يف األمراض . باحري وبحراينّ، إذا كان خالص احلُمرة من دم اجلوف

، باإلضافة، ويوم باحوري، على غري قياس، فكأنه منسوب إىل باحور وباحوراء هذا يوم حبراٍن: يقولون. بحراناً: احلادة
  .ومجيع ذلك مولَّد. مثل عاشور وعاشوراء، وهي شدة احلر يف متّوز

ومثل للعرب إذا استعظموا الشيء . الدواهي: وبنات برح. جاء فالن بالبرح، إذا جاء باألمر العظيم: والبرح من قوهلم
وبرح يب هذا األمر، إذا ". بنت طَبٍق شرِك على رأسِك : "وقال األصمعي". إحدى بنات برٍح شرِك على رأسِك ": قالوا

دواشت ح أيضاً. غلظ عليرباريح مأخوذ من البربيح والتح، والياء زائدة أيضاً. والترحاً، وهو من البريت العرب بوقد مس .

  .وجاء بالبرِحني والبرِحني والبرِحني، يف معىن البرحاء.  جاء بالبرحاء، إذا جاء بالداهية:والبرحاء من قوهلم

  : قال الشاعر. الريح الشديدة اليت تهيج الغبار، وهي أنواء معروفة: والبارح

 قد أمسوا مراميَل جوعا ِعيالُك  فيا باِرح الجوزاِء ما لك ال تُرى

هذا رجل إما أن يريد أن يلقط التمر إذا نفَضته البوارح من النخل، وإما أن يكون ِلصاً يريد أن يطرد : قال أبو بكر
  .طرحية فيطلب الريح لتعفَي أثره

 وأول من قاله ِشق الكاهن، وله - ، أي ظهر"برح اخلَفاُء : " ومن ذلك قوهلم. األرض املنكِشفة الظاهرة: والبراح
wبِرح، بكسر الراء، فإنه : برح اخلَفاُء، بفتح الراء، فإنه أراد االنكشاف، ومن قال:  بِرح أيضاً، فمن قال ويقال-حديث
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ما بِرحت وال أبرح، وال : وأكثر ما يستعمل يف النفي. ما بِرحت من مكاين، أي ما زلت عنه: أراد زالَ اخلَفاء من قوهلم
وتسمى الشمس براح، معدول عن . أبرح كذا وكذا، أي زال: ليوم، إال أم قد قالوابِرحت أمس وبِرحت ا: يقولون
  : قال الشاعر يصف رجلَاً استقى لإلبل إىل أن غابت الشمس، وامسه رباح. البرح

  غُدوةَ حتى دلكَتْ براح  مقام قدمي رباح هذا

ويروى للشمس حىت دلَكَت ِبراح، يريد أا تدلَّت يف املغرب فهو . ءمالت للدلوك، وهو الغروب، ففتح البا: يريد
املَيل من املشرق إىل : والدلوك عندهم. ومن قال براح أراد الشمس بعينها إذا دلَكَت فمالت. حيجبها عن عينه براحته

  : ومن قال ِبراح أراد أنه ردها براحته، كما قال اآلخر. املغرب

 أدفعها بالراح كي تَزحلَفا  دت تكون دنَفاوالشمس قد كا

. اللَيلة املاضية: والبارحة. حِبيل براٍح، وكذلك الرجل الشجاع أيضاً، أي كأنه قد شد باحلبال فال يربح: ويسمى األسد

  :  طرفة بن العبد البكري-قال الشاعر

  ما أشْبه الليلةَ بالبارحه  أروغُ من ثعلب كلُّهم

  : فأما قول األعشى. وقد مر ذكر البارح

  فأبرحتَ ربا وأبرحتَ جارا  ابنتي حين جد الرحيُل تقول

ظِّمتوع أي أكرمت.  

    : قال الشاعر. وبِرحت أفعل كذا وكذا، أي زلْت. ما بِرحت من املكان براحاً وبروحاً، أي ما زلْت: وتقول

 اللّه منتِطقاً مجيدا بحمد  وأبرح ما أدام اهللا قومي

  .برحى، يف وزن فَعلَى: مرحى، وإذا أخطأ قالوا: وللعرب كلمتان عند الرمي، إذا أصاب قالوا

وأحربين األمر إحباراً، إذا ". كلُّ حربٍة تعِقبها عربة : " ومن أمثاهلم. وكذلك احلَبرة. السرور: واحلُبور. العاِلم: واحلَبر
  .سرك

  : قال الشاعر. برٍة، وبرد ِحبرة من هذا، وهو احلَِبري أيضاًوبرد ِح

  فكسا بنيتَها الحِبير  غزاها تَبع ولقد

  : وقال آخر يف اِحلبرة. الكعبة: البِنية

يا بيذره يا بيذره يا بيذره  هرِحب يدِو ببريا مشتري الفَس  

هرصاِفٍق ما أخْس شَلَّت يمين    

  : قال أبو الزحف الكُلييب. حِبرت أسنانه، إذا اصفرت صفرةً غليظةً: ويقال

  صاٍف من الحبر لذيِذ المبسم  تضحك عن أبيض لم يثَلَّم

  : من هذا اشتقاق اِحلبر الذي يكتب به، وأنشد: وقال يونس
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 بعبدي حقيبتُه التَّمر ولستُ  ولستُ بسعدي على فيه حبرة

خيرج : " ويف احلديث. ذهب حبر الرجل وسبره، وقالوا ِحبره وِسبره، وهو أعلى، إذا تغيرت هيئته وذهب مجالُه: ويقال
  .حبره وسبره: وقالوا. ، أي اؤه وحسنه"من النار رجلٌ قد ذهب ِحبره وِسبره 

بيد. موضع: وِحِبرقال ع :  

   من أهله عريبليس به  فقفا ِحِبر فعردة

  : قال الراجز. أثره: وحبار كل شيء

طاريها بأرض وال  ولم يقلّب باره بها حلَيبلح 

معروفة، وستراها يف : واحلُبارى. وبه مسي يحابر أبو مراد، حي من اليمن. ضرب من الطري، واجلمع يحابر: واليحبور
  .ورجل حِريب ومحروب، إذا حِرب مالَه. واشتقاقها من احلَرب، وهو اهلالكمعروفة، : واحلَرب. باا إن شاء اهللا

  .ورجل ِمحرب وِمحراب، إذا كان صاحب حرب. األلَّة، واجلمع ِحراب: واحلَربة

محاريب " الغرفة، من قوهلم : واِملحراب أيضاً. وبه سمي ِمحراب املسجد. صدره وأكرم موضع فيه: وِمحراب البيت
  : وأنشدنا أبو حامت عن األصمعي لوضاح اليمن. ، يريدون الغرف"مدان غُ

  لم أدن حتى أرتقي سلما  ِمحراب إذا ِجئتُها ربةَ

ملك من ملوك : واحلارث احلراب. وحربت السنان، إذا حددته. وحربت الرجلَ، إذا أغضبته، وكذلك األسد فهو حمرب
  : قال الشاعر. ِكندة

 أقام به ولم يتحول جدثاً  لحارثُ الحراب حّل بعاِقٍلوا

  .موضع، غري مصروف: وحربة. وقد مست العرب حماِرباً وحراباً وحرباً

ضد : والربح. أخذت حريبته، أي مالَه: مالُه إذا حِربه، يقال: وحريبة الرجل. موضع بالشام: وحاِرب. دويبة: واِحلرباء
ولد : والرباح. الذي يربح فيه: واملَتجر الرابح والربيح. رِبح فالن يف جتارته يربح ِربحاً ورباحاً: ان؛ وهو من قوهلماخلُسر

  : وأنشدوا خلُفاف بن ندبة. الشحم: والربح، زعموا. القرد، واجلمع رباِبيح

  مِريعيش بفَضلهن الحي س  أضيافَهم ربحاً ِببح قَروا

حروى. الِقداح: البوي :جييء بفضلهن املس .ه: واملسسمح؛ يميسحه: املَس.  

  : قال الشاعر. اسم عريب صحيح: ورباح

  تَفرق بيضٍة عن ذي جناح  القبائُل عِن رباِح تفرقِت

: وقوهلم. ة الواسعة بني دور وغريهاالفَجو: والرحبة، بتسكني احلاء وفتحها. الواسع، وكذلك الرحيب: واملكان الرحب

مرحباً وسهالً، أي لقيت : فأما قوهلم للرجل. بالرحب والسعة، مها شيء واحد، ولكنه ملا اختلف اللفظ حسن التكرير
. مهدانبطن من : وبنو أرحب. وقد مست العرب مرحباً، وهو مفْعل من ذلك. بطن من ِحمري: وبنو رحبة. سعةً وسهولةً

wالواحدة رحيباء، : والرحيباوان. واإلبل األرحبية منسوبة إىل أرحب، رجل من همدان معروف. أطُم باملدينة: والرحابة
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وكذلك من اإلنس، وهي .  رحبى، مقصور-  أحسبه- الرحبيان، الواحدة: ويقال هلا. وهو من الفَرس أعلى الكَشحني
  : أنشدو. أواخر األضالع

 كأن رداءه سهم طميل  شَكَكْتُ به مجامع رحبييه

  .قطعة كساء يشد ا الغرض: الطَّميل

  ز - ح-ب

    

أالَ إنَّ : " ويف الترتيل العزيز. وتحازب القوم، إذا ماأل بعضهم بعضاً. الذين مييلون إليه، واجلمع األحزاب: ِحزب الرجل
  : وقال الراجز". حون ِحزب اللّه هم املُفل

  وكيف أضوى وِبالل ِحزبي  أقواَل رجال الكُذِْب ألقَيتُ

. وأمر حاِزب وحزيب، إذا كان شديداً. وحزبين األمر، إذا اشتد علي؛ واالسم احلُزابة. أي ركين الذي أجلأ إليه

  .ذا تدانياالدنو من الشيء، زحبت إىل فالن وزحب إيلَّ، إ: والزحب

  س - ح-ب

. وأحبست الدابةَ إحباساً، إذا جعلته حبيساً، فهو محبس وحبيس. حبست الشيَء أحِبسه حبساً، إذا منعته عن احلركة

  .وهذا أحد ما جاء على فَعيل من أفعلَ

ويف . ثوب يطرح على ظهر الِفراش: بسواِملح. املوضع الذي تحبس فيه الدابةُ ورمبا سمي العلَف ِمحبساً: واِملحبس
  .لسان فالن حبسة، إذا كان فيه ِثقَل

وحِسبت الشيء . وحسبت اِحلساب أحسبه حسباً من اِحلساب. موضع: واحلُبس. وقد مست العرب حاِبساً وحبيساً
: واحلُسبة. سبةً ومحِسبةً، والكسر أجودوكذلك حِسبته مح. حِسبت كذا، يف معىن ظننت: أحِسبه ِحسباناً من قوهلم

  : قال امرؤ القيس. فيه سواد تعلوه غُربة: وشعر أحسب. غُربة يف كُدرة، مجل أحسب وناقة حسباُء، وهو دون الورقة

 عقيقتُه أحسبا عليه  أيا هند ال تَنِْكحي بوهةً

حيصفه باللؤم والش.  

  : قال الراجز. ، حتسب الرجلُ، إذا توسد اِملحسبةِوسادة من أدم: واِملحسبة

  أن راه قد مل ورن  من اللَّبن حسبه

يقال لَِبن الرجل لَبناً، إذا اشتكى عنقه من . وجع العنق من الِوسادة: واللًبن. حسبه، أي وضع حتت رأسه اِملحسبة: قوله
  .دينه: حسبه: وقال قوم. وكذا هو عند أهل اللغة.  وأجدادهمآثر آبائه: وحسب الرجل. الِوسادة

افعلْ ذلك : وتقول. وأحسبت الرجلَ، إذا أعطيته ما يكفيه. كفاين: وأحسبين الشيُء. وحسيب كذا وكذا، أي يكفيين
w  .وسكَّنها قوم. حبسب ما أوليتين، مفتوح السني
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  .حاسبةً وِحساباًحاسبته م: معروف، وهو مصدر احملاسبة: واِحلساب

  .أنكر عليه قبيحاً عِمله: واحتسب فالن على فالن. وقد مست العرب حسيباً وحسيباً

عطاء : " وقال أبو عبيدة يف قوله جل ثناؤه. وعلى اهللا حسباين، أي ِحسايب. واحتسب فالن عند اللّه خرياً، إذا قدمه
ومسعت أبا . حساباً ال يحاسب به آخر فينقص واحد ويزاد آخر: هم؛ وقالِحساباً مما هو حسب: قولني، قال" ِحساباً 

. فأما احلُسبان الذي يرمى به، هذه السهام الصغار، فمولَّد. كافياً، وهو حنو قول أيب عبيدة: عطاًء ِحساباً: حامت يقول

وسحبت الشيَء أسحبه . ، وال أدري ما أقول يف هذاعذاباً: قال أبو عبيدة". حسباناً ِمن السماء : " وقد جاء يف الترتيل
  .ومنه اشتقاق السحاب النسحابه يف اهلواء. وكل منجر منسحب. سحباً، إذا جررته

  .ما زلت أفعل ذلك سحابةَ يومي، أي طولَ يومي: يقال

   ".أخطَب من سحباِن وائلً: " اسم الذي يضرب به املثل، فيقال: وسحبان

  .، واللّه أعلم بكتابه"يف فَلٍَك يسبحون : "وقد جاء يف الترتيل. وسبح الرجلُ وغريه يف املاء سبحاً وِسباحة

  : قال األعشى. ترتيه وتربئة: سبحان: ولسبحان يف اللغة مواضع. وسبح الرجلُ تسبيحاً، إذا عظم اللّه وجمده

   ِمن علْقمةَ الفاخِرسبحان  لما جاءني فَخْره أقول

  : وأنشدونا عن أيب زيد األنصاري. أي براءةً من فخِر علقمةَ

حانبِلِك يا قَطام سِق الظَّالم  ِمن ِفعكِْب تحت غَسبالر  

   أما لمن ضافَِك من ِذمام

  : ومثله قول اآلخر. فهذا تعجب

حانبرادِق ا  من منتِطِق المأثوِر سالً لدى سهصيِرجلح  

 إن السباب وغَر الصدوِر  لُمات المأل الحضوِر وسط

. فرغ من سبحته، إذا فرغ من صالته: يقال. الصالة: والسبحة. اجلماعات، الواحدة لُمة: واللُّمات. املَِلك: احلصري

  .وسبح الرجل تسبيحاً، إذا فرغ من سبحته

  .نور وجهه، واّهللا أعلم: ، وفسروه"ِت وجهه إن سبحا: " ويف احلديث

    

  : قال الشاعر. فرس سبوح، إذا كان يسبح بيديه يف سريه، وهو مدح: ويقال

دجُل ضارحة فاليسابحة والر  ِبيبِغر قاِدحة واللون والعين 

منحدر والماء منهِمر والشد  لحوبم مضطِمر والمتن بوالقُص  

  .قليل اللحم كأنه قد لُحب أي قُِشر: وملحوب. ضرح احلصى، أي تدفعهت: ضارحة

. قميص يعمل للصبيان من جلوٍد وسلف رقيٍق، واجلمع ِسباح: السبحة: قال األصمعي: قال أبو حامت: قال أبو بكر

  : وأنشد للهذيل
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  إذا عاد المسارح كالسباح  ومنّاخ ومعٍط وسباح

  ش - ح-ب

تشبشاً، إذا مجعتهحبموع.  الشيَء أحِبشه حشته حتبيشاً كذلك. احلُباشة: واقال الراجز. وحب :  

شْتُ لهم تَحبيشي أوالكبتُ من خُروشي  حعمضي وما جفَر  

  .حلَفاء قريش، حتالفوا حتت جبل يسمى حبشيا فسموا األحابيش: واألحابيش

: وقد مجعوا احلَبش حبشاناً، وقالوا. فأما قوهلم احلَبشة فعلى غري قياس. جلمع أحبوشاجليل املعروف، وا: واحلَبش

  : قال الراجز. األحبش، مبعىن احلَبش

  سوداً تَغادى أحبشاً وزنْجا

مددته وشبحت الرجلَ، إذا . عريضها: ورجل مشبوح العظام. والشبح والشبح واحد، وهو الشخص تراه من بعيد
والشحوب عند بعض . وشحب الرجلُ، إذا تغير لونه وهزل. واِحلرباء يشبح على العود، أي ميتد عليه. كاملصلوب

  : قال الشاعر. اهلُزال بعينه: العرب

  هزال وما من ِقلَّة اللحم يهزُل  جسم راعيها شُحوب كأنّه وفي

  .قشرت وجهها ِمبسحاة وغريها؛ لغة ميانيةشحبت األرض أشحبها شحباً، إذا : وتقول

  ص - ح-ب

حصبت النار أحصبها حصباً، إذا : واحلَصب من قوهلم. السرعة؛ حِبص حيبص حبصاً، إذا عدا عدواً شديداً: احلَبص
: " قوله جل ثناؤهوكذلك فسر يف . وقال أبو عبيدة كل شيء ألقيته يف النار ليتقد فهو حصب هلا. ألقيت فيها حطَباً

  ".حصب جهنم أنتم هلا واِردون 

  : قال الشاعر. املوضع الذي يحصب فيه: واملُحصب مبكة. وقد مست العرب حصيباً وحمِصباً

ثِْربِطحان من قُريش فيفا بع  بصححال من ِمنى فالملْقى الرفم  

وحصبت . احلَصى الصغار: واحلَصباء. ر خيرج على اإلنسان شبيه باجلُدريداء يصيب الناس معروف، وهو بثْ: واحلَِصبة
تقِْشر احلَصى عن وجه : وريح حاِصب. وحتاصب القوم، إذا تقاذفوا باحلَصى. املوضع، إذا ألقيت فيه احلَصى الصغار

لون بني احلُمرة والغربة؛ أسد أصبح واألنثى : والصبحة. بريق احلديد وغريه: والصبح. معروف: والصبح. األرض
  .صبحاُء

  .وقد مست العرب صبحاً وصباحاً وصبيحاً ومصبحاً وصباحاً

: الصباح: وقال بعض أهل اللغة. بطن يف بين ضبة، وبطن يف عبد القيس، وبطن يف غَين: بطون من العرب: وبنو صباح

  .سرجةاِمل: واِملصباح. السراج بعينه

w  : قال الشاعر. مصدر أصبح إصباحاً، مثل قوهلم أمسى إمساًء: واإلصباح. مجيله: ورجل صبيح الوجه
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         248   

  فأالنَها اإلصباح واإلمساء  قناتي ال تلين لغامٍز كانت

  .واملُمسى واملُصبح أخرجومها على مخرج مفْعل

وصبحت اإلبل، إذا . األكل والشرب يف أول النهار: والصبوح. رأول النها: والصبيحة من كل يوم. أوله: وصبيحة اليوم
  : قال الشاعر. سقيتها يف أول النهار، فأنا صابح، واإلبل مصبوحة، والقوم صاحبون

بي أيِشر ى ليقطععساٍع س  وزاءابح الجحين الحت للص  

، "أكذب من األخيذ الصبحان : " ومثل من أمثاهلم".يكفي من الضرورة أو الضارورة صبوح أو غبوق: " ويف احلديث
وأصل هذا أن قوماً من العرب غزوا فلقوا شيخاً فسألوه عن احلي فكَذَبهم وأومأ إىل بعِد شقَة فقتلوه، . يعنون األسري

  .كل شيء تعللت به قبل الصبوح: والصبحة. النوم بالغداة: والصبحة. فسبق اللنب الدم

ةوالصسبت: باِحية الِعراض، ال أدري إىل ما نة. األِسنبحياحلمريي: واألص حبسبت إىل ذي أصن ،ياط من الِقدقال . الس
  : الشاعر

 قائماً مغلوال باألصبحية  أخذوا العريفَ فقطَّعوا حيزومه

    : قال الشاعر. وناقة ِمصباح، واجلمع مصابيح، وهي اليت تصبح يف مبركها

  عليك من المصابيح الِجالِد  المنِْديات أقلَّ رزءاً وجدتَ

  .الدواهي اليت يشيع أمرها: املُنِديات

والصحب والصحاب واألصحاب والصحابة واحد؛ فإذا قالوا ِصحابة فهم األصحاب، وإذا قالوا صحابة فهم القوم 
  .فالن حسن الصحابة، أي الصحبة: ونورمبا كانت الصحابة مصدراً، يقول. الذين يصحبونه

فالذي يف كلب يقال هلم بنو صحب، والذي يف باهلة . بطنان من العرب، واحد يف باِهلة، وآخر يف كَلْب: وبنو صحب
  .يقال هلم بنو صحب

، أي ال "ا يصحبون وال هم من: "وقوله جلّ ثناؤه: وقال أبو عبيدة. صِحبه اللّه واصحبه وصاحبه، أي حفظَه: ويقال
  : وأنشد. يحفظون، واللّه أعلم

  وصاحبي من دواعي الشر مصطحب  ومصالي ال يبزى حريمهما جاري

أصحبت : وتقول. بأهله صحبة اهللا وصاِحبه، أي ِحفْظه: ويقال. ال صِحبه اهللا، أي ال حفظَه: ومنه قوهلم. أي حمفوظ
وصحبت املذبوح، إذا . وصاحبته، إذا رافقته فهو مصحوب.  فأنا مصِحب والرجل مصحبالرجلَ إذا اتبعته منقاداً،

  .سلخته وأبقيت على اجللد صوفاً أو شعراً يف بعض اللغات

  .وأدمي مصحب، إذا دبغته وتركت عليه بعض الصوف أو الشعر

  ض - ح-ب

وأحبضه صاحبه فهو محِبض؛ والسهم . ع بني يدي الرامي؛ والسهم حاِبضحبض السهم يحِبض حبضاً وحبضاً، إذا وق
wوأصل ذلك أن حيِبض السهم فيقع . ما به حبض وال نبض، يريدون ما به قوة أن يحِبض أو ينِبض: وتقول العرب. حمبض
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. فيقع على ِعجس القوس فتسمع له صوتاًبني يديه لضعفه، أو ينِبض بالوتر، وهو أن يأخذه بإصبعيه مث يطلقه من يده 

  .أبطلته: وأحبضت حقَّه. الضعف: واحلُباض

  .وحصب جهنم" حضب جهنم : "وقد قرىء. واحلَضب مثل احلَصب

  .ال أعرف صفته: قال األصمعي. ضرب من احلَيات: واِحلضب

  : قال ذو الرمة. لصدىورمبا استعمل ذلك للبوم وا. صوت الثعلب: والضبح والضباح

حبضي وموالب  

  :  فجعل الضباح للذئب-  وهو إسالمي-وقال ملَيح اهلُذيل

 وِسرحان المفازِة يضبح هزيع  وقد صرع القوم الكَرى بعدما مضى

  : وقال الشاعر

والهام نحبضبه ي باعإالّ الس  

ضبح : يقال. الضبح مثل الضبع سواء: فقال أبو عبيدة". والعاِدياِت ضبحاً : "اّهللا جلَّ ثناؤهواختلفوا يف الضبح يف قول 
: الضبح: وقال قوم. بل الضبح اخلَضيعة اليت تسمع من جوف الفرس: وقال قوم. الفرس وضبع، إذا حرك ضبعيه يف مشيه

وقد مست . ِقدح ضبيح ومضبوح، إذا قوم بالنار فأثّرت فيه: ويقال.  أعلمصوت أرفع من النفَس خيرج من حلوقها، واهللا
  .العرب ضبيحاً

  ط - ح-ب

الرمل املنبسط : والِبطاح. االنبساط، وبه مسيت البطيحة النبساطها على وجه األرض، وكذلك األبطَح والبطْحاء: البطْح
قال . الذين يرتلون ما حول مكَّة: وقريش الظواهر. طْحاء مكةالذين يرتلون ب: وقُريش الِبطاح. على وجه األرض

  : الشاعر

  قريش النطاح ال قريش الظَّواهِر  شَِهدتني من قريش ِعصابة فلو

حِبطَ : ويقال. موضع من بالد متيم، ويقال ِبطاح أيضاً، وهو املوضع الذي قاتل فيه خالد بن الوليد أهلَ الردة: وبطاح
  .يحبط حبطاً وحبوطاً، وأحبطه اللّه إحباطاً، وقالوا حبطاً، إذا احنطّعملُ الرجل 

: ويف حديث النيب صلَّى اللّه عليه وسلَّم. أن تأكل املاشيةُ الكأل حىت تنتفخ بطوا، وهو احلُباط إذا أصاا ذلك: واحلَبط

" طاً أو يِلمبنبت الربيع لَما يقتل حإنّ مما ي"ِلمدين من املوت: ، ياحلارث بن مازن بن مالك بن عمرو بن : واحلَِبط. ي
وإمنا فتحوا كراهيةً لتوايل الكسرات، كما قالوا يف النسبة إىل النمر نمري، . متيم، وهو أبو احلَبطات، بطن من بين متيم

ِلب بكسر الالم يف النسبة تغبفتح امليم، وهي يف االسم مكسورة، وكما قالوا يف تلَيبفيظلُّ : "فأما ما جاء يف احلديث. غ
  .فستراه يف موضعه مفسراً، إن شاء اللّه" محبنِطئاً على باب اجلنة

    

الذي يتجاوز : ، فاملُسهب"املُسهب كحاطب الليل : " ومثل من أمثاهلم. واحلاِطب واحملتِطب سواء. معروف: واحلَطَب w
w
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قال . فهو كحاطب الليل ألن حاطب الليل ال يعدم أن يهجم على حية أو سبع: قوليف كثرة الكالم حىت يكثر خطأه؛ ي
أحصن فهو محصن، وألفَج فهو : والعرب جعلت مفْعالً مفْعالً يف ثالثة مواضع: قال. املسهب بفتح اهلاء: ابن دريد

  .ملْفَج إذا أفلس، واملسهب فهو مسهب

  .وقد مست العرب حاِطباً وحويِطباً. حلطبكثري ا: وواٍد حطيب

  .وحويِطب بن عبد العزى من قريش. بطن منهم: وبنو حاطبة

  ظ - ح-ب

غليظ، واشتقاقه من حظَب يحِظب وحيظُب، وهو فعل : ووتر حظب. البخيل: رجل حظُب، وهو اجلايف الغليظ، وقالوا
  .ء اهللاوسترى هذه األبنية مفسرة يف مواضعها إن شا. ممات

  ع - ح-ب

  .أمهلت الباء واحلاء مع العني والغني والفاء يف الثالثي الصحيح خاصة

  ق - ح-ب

: وأكثر ما يستعمل ذلك يف اإلبل والغنم، ورمبا استعمل يف الناس أيضاً فقيل. الضريطة: واحلَبقة. حبق يحبق حبقَاً وحباقاً

  .حبق الغالم يحِبق حبقاً وحباقاً

  .يا دفار: يا حباِق، معمول، كما يقولون: ورمبا قالوا لألمة

، فأصيبت "ال تحِبق فيه عنز: "ملا قُتل عثمان، رضي اللّه عنه، قال عدي بن حاِمت: وأخربنا أبو حامت عن أيب عبيدة قال
هل حبقَِت العرتُ يف قتل : ال لهعينه يوم ِصفِّني وقُتل ابنه طريف فدخل على معاوية بعد قتل علي، رضي اهللا عنه فق

  .إي واهللا، والتيس األعظم: عثمان فقال

. ضرب من النبت: واحلَبق. خباج: ، وقالوا"فيخرج الشيطان وله حباق : " ويف بعض كالمهم. الضراط بعينه: واحلُباق

  : قال أبو العرندس العوذي. لقب لبطن من بين متيم: واِحلباق

  وقد شَيطوا رأسه فالتَهب  باقَ وِحمانَهاالِح ينادي

وكل شيء شددته يف . الرفادة يف مؤخر القَتب: واحلقيبة. النسعة أو احلبل يشد على حقْو البعري على حقيبته: واحلَقَب
  . ادخرهاحتقب فالن خرياً أو شراً، إذا: وكثر ذلك حىت قالوا. مؤخرة رحلك أو قَتبك فقد احتقبته

. حِقب عامنا، إذا قل مطره: ويقال. وحِقب البعري يحقَب حقَباً، إذا وقع حقَبه على ِثيله فامتنع من البول فرمبا قتله ذلك

قال . جبل معروف: واحلقاب. خيط فيه خرز يشد يف حقْو الصيب تدفع به العني، واألعراب تفعله إىل اليوم: واِحلقاب
   :الراجز

 والبدن الِحقاب وضمها  قلتُ لما جدِت العقاب قد
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  الرأس واألكْرع واإلهاب  لكل عامٍل ثواب ِجدي،

وأتان حقْباء ومحار . ِجدي حىت أطعمِك األكْرع والرأس واإلهاب: فقال لكلبته، وامسها عقاب. الوِعل املُِسن: البدن
  : قال رؤبة. اضأحقَب، وهو الذي يف حقْوه بي

  أو جادر اللِّيتَين مطْوي الحنَقْ  حقْباء بلْقاء الزلَقْ كأنها

ولألحقَب حديث يف . اسم بعض اجلن الذين جاءوا يستمعون القرآنَ من النيب، صلَى اهللا عليه وسلَّم: واألحقَب، زعموا
مخسة من نِصيِبني واثنان من : وقالوا.  صلَّى اللّه عليه وسلَّماملنازي يف غزوة تبوك، وهو أحد النفر الذين جاءوا إىل النيب،

. السنة، واجلمع ِحقَّب: واِحلقْبة. وأمساؤهم حسا وبسا وشاِصر وباِصر واألحقَب. األردنّ مل يعرف أمساءمها ابن الكليب

سكون الريح، : اب وحقوب واحلُقْبةومرت ِحقبة من الدهر، واجلمع أحق. حقبِت السنةُ، وهي اليت ال مطر فيها: يقال
رجل قبيح : ويقال. والرجل قبيح واملصدر القُبح والقُباح. ضد احلُسن: والقُّبح. أصابتنا حقبة يف يومنا: يقال. لغة ميانية

 يف معىن الدعاء وقبح اهللا الرجلَ تقبيحاً وقَبحه قَبحاً فهو مقبوح،. والقَباحة مصدر القُبح. وقُباح من قوم ِقباح وقباحى
  .عليه

  .مغِرز طرف عظم الساعد يف املرافق: والقَباح والقبيح

  : قال الراجز

  حيث تواصي اإلبرة القَبيحا

. ورمبا استعمل لإلبل أيضاً. سعال اخليل؛ فرس به قُحاب: والقَحب والقُحاب. عظم اِملرفَق: واإلبرة. تواصل: تواصي

  .ويقال بالدابة قحبة أيضاً، أي سعال. أن القَحبة من ذلكوأحسب . وأصل القُحاب فساد اجلوف

  .فأما أهل اليمن فجعلوا القحاب للناس وغريهم

  محار الوحش : واألحقَب

  ك - ح-ب

    

مصدر حبكَه يحِبكه ويحبكه حبكاً، وهو أثر حسن الصنعة يف : واحلَبك. كَبحه باللِّجام كَبحاً وكَمحه، إذا رده به
  .، أي االستواء وحسن الصنعة"والسماِء ذاِت احلُبِك : "وكذلك فسر أبو عبيدة يف قوله تعاىل. شيء واستوائهاال

أن يجمع خشب كاحلظرية مث يشد يف وسطه : واِحلباك. وفرس محبوك الظهر، إذا استبان فيه الصقالُ وحسن الصنعة
  .حبل جيمعه، فذلك احلبل اِحلباك

واحتبكت إزاري، إذا شددته . وكذلك حتبك الرجلُ بثيابه، إذا تلبب ا. املرأةُ بِنطاقها، إذا شدته يف وسطهاوحتبكِت 
بل حبكَه بالسيف، إذا قطع : وقال قوم من أهل اللغة. وحبكَه بالسيف حيبكه وحيِبكه، إذا ضربه على وسطه. عليك

وكذلك جاء يف . كل طريقة من خصل الشعر: واحلَبيكة.  الكَرم، إذا قطعهاوكذلك حبك عروش. اللَّحم دون العظم
  .، واّهللا أعلم"إن شعره حبك " صفة الدجال 
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وكذلك حبك املاِء إذا جرت عليه . الطرائْق اليت تراها فيها: وحبك بيضة احلديد. احلَبائك: وطرائق آثار الريح يف الرمل
  : قال زهري. الريح

جه كَلَلمبأصول النبت تَنْس  ريح خَريق ِلضاحي مائه حبك  

. الشديدة أيضاً: اللَّينة، وقالوا: واخلَريق. متر فوقه كما تنسٍج الريح الرملَ: وتنسجه. مكلَّل بأصول النجم: ويروى

. اللقمة من الثَّريد: فْته من السويق وما أشبهه، واللَّبكَةما سِف: ما ذُقت حبكَةً وال لَبكَةً، وقالوا عبكَةً؛ فاحلَبكَة: ويقال

  .والكَحب لغة ميانية، الواحدة كَحبة، وهو اِحلصِرم

  ل - ح-ب

  .اخلَالل الصغار قبل أن يستدير ويتمكَّن يف ثفاريقه، الواحدة بلْحة: البلَح

  .بلوحاًوبلَح الرجلُ تبليحاً، إذا أعيا أو ضعف من مرض أو تعب، وبلح 

حِبلَت تحبل حبالً، : وضرب من الطري يسمى البلَح، شبيه بالنسر أو أكرب ويقال لكل أنثى حِبلَت من اإلنس وغريهم
  : قال الشاعر. ورمبا مسي ما يف البطن بعينه حبالً، واجلمع أحبال. ويجمع احلَبل أحباالً

  لَهاتُِبيل الحواصن أحبا  جرها جارم وداهية

وبنو . معروف: واحلَبل. مضفور: وشعر حمبل. وقت احلَبل، كان ذلك يف محبل فالنة، أي يف وقت حبلها: واملَحبل
  .بطن من العرب: احلبلى

قال األعشى يصف ما يأخذ من األمان يف . وأخذت حببل من فالن، أي عهداً وأماناً. األمان: العهد، واحلبل: واحلَبل
  : ره من جوار األحياءسف

  أخَذَتْ من األخرى إليك ِحبالَها  أجوزها ِحباَل قبيلٍة وإذا

  .هذا األمر على حبل ِذراعك، أي ممكن لك: ويقال. معروف: وحبل الذراع

صف فرساً طويل قال لبيد بن ربيعة ي. والصيد حمبول ومحتبل، إذا وقع يف اِحلبالة. شرك الصائد، واجلمع احلبائل: واِحلبالة
  : اآلرساغ

  صاحب غير طويل المحتبْل  أغدو وما يعِدمني ولقد

  .أراد غري طويل األرساغ

  .ويسمى به األسد أيضاً. رجل حبيلُ براٍح، إذا كان شجاعاً: ويقال

: واحلَبلة. د، وبالنبطية الببلْياالكَر الذي يصعد به إىل النخل؛ ويسمى بالفارسية برون: واحلابول. عصبتاه: وحبل العاتق

، وهو أن يباع ما يكون يف بطن الناقة اليت "نِهي عن حبل احلَبلة: "ويف احلديث. ضرب يصاغ من احلَلْي: واحلبلة. الكَرم
: واِحلبل. لدجرواألحبل الذي يسمى اللُّوبياء، لغة ميانية، ويسميه أهل احلجاز ا. موضع: واحلُبل. هي يف بطن أمها

  .الداهية، واجلمع حبول

وبه . اخليل واقفة يف احلَبل، أي يف املوضع الذي توقَف فيه: يقال. احلَبل موقف خيل احلَلْبة قبل أن تطلق: قال أبو عبيدة w
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كان يف دار مخافة ، يضربه الرجل إذا "أنا بني حابل ونابل : "ومثل من أمثاهلم. مسي حبل البصرة، وهو رأس ميدان زياد
  : قال اهلذيل. الكتاب: واملَحِبل. خياف من أقطارها

  خُط له ذلك في المحِبل  تَِقِه الموتَ وِقياتُه ال

  .وأمه حبلى: فمن كسر الباء عىن به الكتاب، ومن مل يكسر الباء فإنه يريد

. ما حلب من اللنب: واِحلالب". تحلُب حلَباً لك شطْره إنك ل: "ومن أمثاهلم. مصدر حلَبت الشيء أحلُبه حلْباً: واحلَلْب

  : ويروى هذا البيت

  رد في الضرع ما قَرى في الِحالِب  أبصرتَ أو سمعتَ براع صاح

    

  :  عمرو بن كلثوم التغليب- وقول اآلخر: قال أبو بكر. جمع: قَرى. يف الِعالب: ويروى

يِب ذراع طَل أدماءينينا  كٍْرعِهجاِن اللون لم تَقرأ ج  

وما له حلوبة وال ركُوبة، أي ما . ضرب من النبت: واِحللْبالب. حبة معروفة: واحلُلْبة. أي مل جتمع يف رِمحها ماَء الفحل
 أنصاره من بين عمه خاصة، هكذا يقول األصمعي،: وحالئب الرجل. ضرب من النبت: واحلُلَب. يحلب وما يركب

  : قال الشاعر. فإذا كانوا من غري بين عمه فليسوا حبالئب

  منعناك إذ ثابتْ عليك الحالئب  غَداةَ العين لما دعوتَنا ونحن

  .حلْبة اخليل، وهي الدفْعة يف الرهان خاصةً: واحلَلْبة

  .اإلناء الذي يحلب فيه: واِملحلَب. احلَب الذي يتطيب به: واملَحلَب

  : وأنشد. ناقة حلوب ركوب، إذا كانت تحلب وتركب: الويق

  تَخِْلطُ بين وبٍر وصوِف  حلْبانٍة ركْبانٍة ضفُوِف

. موضع معروف: ومحلَبة. اليت تحلب ِمحلَبتني؛ شبه سرعةَ يديها بسرعة ناِسجة ختلط بني وبر وصوف: فاحلَلْبانة

  .وكل شيء قشرته فقد حلبته، العود وما أشبهه. ه لَحباً، إذا قشرتهلَحبت اللحم عن العظم أحلَب: ويقال

رالرجل، إذا أحنله الِكب حلم قال الشاعر. ولَِحب :  

  وقد لَِحب الجنْبان وآحدودب الظهر  عجوز تُرجي أن تكون فَِتيةً

  .مستٍو واضح، كأنه لَحب األرض، أي قشرها: وطريق الِحب

بيد بن األبرص. موضع معروف: لحوبومقال ع :  

لحوبمن أهله م اتُ  أقْفَرفالقُطَبي فالذَّنُوب 

  م - ح-ب

w  .أمهلت يف الثالثي الصحيح
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  ن - ح-ب

ن، وهو داء وحنب الرجلُ يحبن حبناً وحبناَ، فهو حمبو. حِبن الرجلُ يحبن حبناً، إذا انتفخ بطنه، فهو حِبن واملرأة حبناُء
  .يصيب اإلنسان يف بطنه فيِرم منه

  : قال أبو النجم. معروف، وهو الدمل، خيفَّف ويثقَّل: واِحلبن

  وامتَهد الغارب ِفعَل الدمل  ِجنِّي السنام األميل وقام

  .الدفْلَى، لغة ميانية: واحلَبن

  : قال الراجز.  الرمل املتراكبفعل ممات، ومنه اشتقاق البحون وهو: والبحن

 أو ذي جدٍد مفَنَّن أثبج  من رمل تُرنَى ذي الركام البحوِن

ضرب من التمر، وال : والبحون، زعموا. العظيم البطن، وبه مسي الرجل بحونة: والبحون. من رمل حوضى: ويروى
  .داب يف وظيفي يدي الفرس وهو مستحسن، فرس محنب واألنثى محنبةأحِدي: واحلَنب والتحنيب. أدري ما حقيقته

  .قضى نحبه، إذا مات: النذْر؛ قضى فالن نحبه، أي نذْره، وقالوا: والنحب

  : قال الشاعر. اخلطر العظيم: والنحب

  ِبعشيةَ ِبسطام جرين على نَح  جالَدنا الملوك وخيلُنا بِطخْفَةَ

  .أي على خطر وغَرر

  .ناحب الرجلُ الرجلَ، إذا خاطره. ورجل مناِحب، كأنه مخاِطر على الشيء

  .تردد البكاء يف الصدر: والنحيب

وليل التمام أطول ليلة يف . والنحب يقال ألطول يوم يف السنة يشتد فيه احلَر، زعموا، وهو السابع عشر من حِزيران
  .ليل الغموم: ليل التمام: ويقال.  السابع عشر من كانون األولالسنة، وهو

  : قال الشاعر. الكالب: والنوابح. مصدر نبح الكَلب نبحاً ونباحاً: والنبح

  وال يبِكنا إال الكالب النوابح  للحواريات يبكين غيرنا فقل

  .قائهن وبياضهنالنساء احلَضريات، سمني بذلك لن: احلواريات

  : قال األخطل. اجلماعة الكثرية من الناس ال واحد هلا من لفظها: والنبوح

  والمستِخفَّ أخوهم األثقاال  العرارةَ والنبوح ِلدرام إن

  .يعين أن أخاه الذي يتحمل الديات. العدد: والنبوح. السؤود: العرارة

  .علَّق على الصبيان تدفع به العني، زعمواصدف من صدف البحر ي: والنباح

  و - ح-ب
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ابنك : "ومثل من أمثاهلم. ومجع باحة بوح، مثل ساحة وسوح. وسطها: وباحة الدار. باح بسره يبوح بوحاً، إذا أظهره
  ".ابن بوِحك يشرب من صبوِحك 

    

مث كثر ذلك . اجلمل: واحلَوب.  من اِحليتان عريب صحيحوهذا الِبياح. اسم رجل تنسب إليه اإلبل البيحانية: وبيحان
  : قال الشاعر يف أن احلَوب اجلمل بعينه. حىت صار زجراً للجمل

 ثقٍة تَمري جباها ذَوائبه أخا  هي ابنة حوب أم تسعين آزرتْ

ا قد جا للسهام ألملت من جلد بعري وفيها تسعون سهماً، فجعلها أمأخا ثقة، : وقوله. معت السهام فيهايعين ِكنانة ع
اهلاء راجعة إىل السيف، يريد أنه تقَلد السيف مث تقلَّد بعده الِكنانة، فذوائب : وذوائبه. حرفُها: جباها. يعين السيف

دعٍق حوب حوب، إنه يوم : "وقال بعضهِم يف كالم له. املسح: واملَري. السيف متري حرفَها، يريد حرف الِكنانة
 بوال لَعاَ لبين الص ،بوق" وشعها وطأً شديداً. الوطء الشديد: الدِطئتقاً شديداً، إذا وعد األرض قْتعوب. دوالش :

واحلوب . لَعاً، أي آسلَم: ال لعاً لبين الصوب، دعاء عليهم، ويقال للرجل إذا عثر: االختالط، يريد أنه يوم شر وقوله
  .وحوباً" إنه كان حوباً كبرياً : " وقد قُرىء. اإلمث: وبواحلَ

  .بات فالن حبوبة سوٍء وِحيبة سوٍء: يقال. احلزن: واحلَوبة

  ".اللهم آقْبل توبيت وآرحم حوبيت : "ويف دعاء النيب صلَّى اللّه عليه وسلَّم

  : قال طفيل الغنوي.  شكوىاملتحزن من: واملتحوب. حريبته وأهله: وحوبة الرجل

  من الغيظ في أكبادنا والتحوِب  كما ذُقنا غداةَ محجٍر فذوقوا

  : قال الراجز. الدلو العظيمة: واحلَوأبة. النفْس: واحلَوباء. وحتوب الرجل من الشيء، إذا تأثَّم منه

 تُنِْقض بالضلوع حوأبة  بئس مقام العزِب المربوع

  : قال اهلذيل. رِبع الرجل وأربع: يقال. الذي تأخذه محى الربع: املَربوع. مع ألضالعه نقيضاً، أي صوتاًأي تس

 جنه الليُل كالنّاحِط إذا  من المربعين ومن آِزل

. حط ينِحط نحطاًالذي يردد البكاَء يف صدره، ن: والناِحط. املضيق عليه يف العيش، من األزل، وهو الضيق: اآلِزل

وهذا املوضع منسوب إىل . موضع قريب من البصرة، وهو الذي جاء يف حديث عائشة، رضي اّهللا عنها: واحلَوأب
وبه مسي . وحبا الصيب حيبو حبواً، إذا مشى على آسِته وأشرف بصدره. احلَوأب أو مسمى ا، وهي ابنة كَلْب بن وبرة

وحبا البعير حبواً، إذا كُلِّف الصعود يف . الذي يشرف من األفق على األرض فكأنه قد دنا إليهاحِبي السحاب، وهو 
  : الرمل فربك مث زحف من اإلعياء، قال الراجز

تَِنكعالم وبح بتُ إن لم تَحيأود  فالذكْر لَك رمنه عندنا واألج 

  .ثيب من الرملالذي حيبو يف العاِنك، وهو الك: واملعتِنك

واحلَِبي مسي بذلك النتصابه يف . وكل شيء دنا إليك فقد حبا لك؛ وبه مسي احلَِبي من السحاب لدنوه من األرض
اسم االحتباء، : واِحلبوة. جلَساؤه: وأحباء املَِلك. وحبوت الرجل أحبوه ِحباٍء، إذا أعطيته. األرض فكأنه مشرف عليك w
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  .ما حبوته من شيء: واحلُبوة. بوةَ فالنما أحسن ِح: تقول

  : قال الشاعر. إين لَصقْت باألرض حلُبي للخري كما يِحب البعري: فسروه" إني أحببت حب اخلري : "ويقال يف قوله تعاىل

  فِملْت كما مال المِحب على عمِد  إليها مقْلَتاها وِجيدها دعتني

  .قد أحبيعين البعري الذي 

  ه - ح-ب

ما جيده الرجل يف حلقه من خشونة، وقد مر هذا : والبحة. مجع ما حيمله البقلُ من مثره: واحلبة. واحد احلَب: احلَبة
  .مستقصى يف الثنائي

  ي - ح-ب

  .هلا مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اّهللا

  باب الباء والخاء

  مع الحروف التي تليها 

  في الثالثي الصحيح 

  د - خ-ب

البعري الشديد : واِخلدب. ضربة خدباء، إذا هجمت على اجلوف: ويقال. اهلَوج؛ رجل أخدب وامرأة خدباُء: اخلَدب
  .وستراه يف باب ِفعلّ إن شاء اّهللا. الصلب

  .وستراه يف بابه إن شاء اهللا. املرأة الثقيلة األوراك العظيمة الساقني: والبخنداة واخلَبنداة

  ذ - خ-ب

  .بذخ الرجل يبذخ بذْخاً، وقالوا يبذخ، وليس بعاٍل، وهو باِذخ وبذّاخ، إذا تكبر

  .خنلة معروفة ذا االسم، الياء زائدة: والبيذَخ

  ر - خ-ب

    

وهذا البخور الذي . وكل رائحة ساطعة فهي بخر، مأخوذ من بخار القدر وخبار الدخان. رائحة متغرية من الفم: البخر
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  .يتبخر به من ذلك

  : قال العجاج. وأحسب أصلها ِعربانيا أو سريانيا، وهو من البركة والنماء. الكثري الرخيص، لغة ميانية: والبرخ

 تقول برخوا لَبرخوا ولو  رآني الشعراء ديخوا ولو

    ِلمار سرِجيس وقد تدخْدخوا

  . وأخربت به، فأنا مخِبر ومخربمعروف؛ أخبرت بكذا وكذا: واخلَبر

  : وأنشد. ، أي هل من خرب يجوب البالد فيجيء من مكان بعيد"هل من جائبِة خٍرب: "وتقول العرب

 جوائب األمثال يتنازعون  عهدي بهم كعسى وهم بتَنُوفَة

فالن : ويقال. ، والكسر أعلى، فأنا به خابر وخبريويل بفالن ِخبرة وخبرة وخبرة". هل من مغربِة خبر: "وهو مثل قوهلم
  ".من جتنب اخلبار أمن العثار: "ومن أمثاهلم. األرض السهلة فيها جحرة وحفار: واخلَبار. حسن املَخبر

اخلَِبرة، : اًويقال هلا أيض. األرض السهلة املنخفضة جيتمع فيها ماء السماء وتنبت السحر، وتجمع خبراوات: واخلَبراء
  .وتجمع على خِبر

الزبد : واخلَبري. وتخرب القوم بينهم خبرةً، إذا اشتروا شاة فذحبوها واقتسموا حلمها، والشاة خبرية. ر، أحسبه: واخلابور
: واخلَرب.  الغزيرة خبراًوبذلك مسيت الناقة. املَزادة العظيمة، واجلمع خبور: واخلَبر. الذي يلقيه البعري ِمن فيه، وما أشبهه

خرق يف الوِرك يف العظم يلبسه اللحم : واخلُربة. عروة املَزادة، ومجع خربة خرب: واخلُربة. ذَكَر احلُبارى، واجلمع ِخربان
  . مثل األخرماملثقوب األذن، وهو: واألخرب. الثَّقب يف أذن األخرب، واجلمع خرب: واخلُربة. واجللد ينفذ إىل اجلوف

: ويقال. ضد العمارة: واخلَراب. دائرة يف أعلى كَشح الفرس: واخلَرب. نبت معروف: واخلَروب. اسم موضع: وأخرب

وال يكادون يسمون اخلارب إال سارق اإلبل، . سِرقة اإلبل خاصةً، كذا قال األصمعي: واِخلرابة. خِرب املكان خراباً
رخاِرب: اب، وقال غريهوالفاعل خاِرب وخ وأنشد أبو بكر. بل اللِّص :  

 بها أكْتََل أو ِرزاما إن  خَلِّ الطريقَ واجتَِنب أرماما

   ينْقُفان آلهاما خُويِرباِن

  .وقد مسوا مخربة. ِلصان من بين متيم: أكْتل وِرزام

فأما تريخ، بالياء، فهو . رخاء؛ مشى حىت تربخ، أي استرخىبطن من العرب اشتقاقه من الربخ، وهو االست: وبنو ربخة
  : وأنشد للعجاج. ريخته تريخاً، أي ذلَّلته: يقال. الذّل

  بمثلهم يريخُ المريخُ

  .نعت توصف به املرأة عند النكاح، معروف: والربوخ. وليس هذا موضعه

  : قال الراجز. أحد كُثبان الرمل بنجد: ِبخومر. وأحسب أن راخباً اسم موضع بنجد

أمن نطَّيِبٍخ تَمرِحذار م  نقَيوآر نِدرمنه فانَح دال ب  

w  ز - خ-ب
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  .خروج الصدر ودخول الظهر، رجل أبزخ وامرأة بزخاُء: البزخ

  .موضع: وبزاخة. تبازخِت املرأةُ، إذا حركت عجزها يف ِمشيتها: ويقال

  .خِزبة: ضيق أحاليل الشاة والناقة من ورٍم أو كثرة حلم، والناقة: خلَزبوا

: ويف كالم بعضهم. اللحمة الرخصة اللَّينة: واخلَيزبة واخلَيزبة، بفتح الزاي وضمها. وحلم خزب، إذا كان رخصاً لَيناً

اخلَزف : واخلَزب. عناق جذَعة: وِهلَّعة. ، وهي حلمة يف الكتفنيمجع فريصة: ، الِفراص"فأكلت خيزبة من ِفراص ِهلَّعة"
: واخلُبزة. وبه سمي اخلُبز لضرم إياه بأيديهم. ضرب البعري بيده األرض يف مشيه: واخلَبز. املعروف يف بعض اللغات

  .ورم حيدث يف الوجه: خلاِزباِزوا. ضرب من النبت: واخلُبازى. ِحرفة اخلَباز: واِخلبازة. القُرص أو الرغيف

  : قال ابن أمحر. ضرب من العشب: ذباب العشب؛ ويقال: واِخلزباز واخلاِزباِز

 الِجرِبياء به حنينا تَداعى  بهجل من قَسا ذَِفِر الخُزامى

 وجن الخاِزباِز به جنونا  فوقه القَلَع السواري تَفَقأ

  : وقال آخر

  وِرمتْ وجوههم من الِخزباِز  ِدراِبهامثل الكالب تَِهر عند 

  : وقال آخر

  إني أخاف أن تكون الِزما  يا خاِزباز أرِسل اللَّهاِزما

    

  .اخلاِزباِز واخلاِزباز واِخلزباز واِخلزباء: ويقال

  .والزخب يكىن به عن النكاح، أحسب

  س - خ-ب

وشروه : " وقوله جلَّ وعز. باخسة: ، وقالوا"حِسبها حمقاَء وهي باِخس ت: " ومن أمثاهلم. بخسته حقه، إذا ظلمته إياه
  .، أي ناقص، واّهللا أعلم"بثَمِن بخس 

  : قال الشاعر. املَغنم: واخلباسة. وتباخس القوم يف البيع، إذا تغابنوا

  ونَهنَهتُ نفسي بعدما ِكدت أفعلَه  أر مثلها خباسةَ واحٍد فلم

واختبس . أفعلها: أراد. ِكدت أضربه، إذا عنوا املؤنث إذا أرادوا أن يقولوا ِكدت أضربها: لغة طىيء، يقولونهكذا 
  .الرجلُ الشيَء، إذا أخذه مغالَبةً

  .أرض مِلحة، واجلمع ِسباخ: والسبخة. خيتبس الفريسة فيغلب عليها: وأسد خبوس

  ".ال تسبخي عنه بدعائك : "ويف احلديث.  عنهوسبخ اّهللا عنه احلُفَى، أي خففها

  : قال الشاعر. اخلُصلة من القطن، واجلمع سبائخ: والسبيخة
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 سبائخَ قُطٍْن نَدف أوتاِر ينفي  فأرسلوهن يذِْرين التراب كما

  .ب وكتبكتاب وكت: قالدة من قرنفل أو غريه، واجلمع سخب، مثل رسل وكتب، كما قالوا: والسخاب

  ش - خ-ب

معروف، ومثله : واخلَشب. واشتقاق اسم خنبش من هذا، النون زائدة. مثل اهلَبش سواء، وهو مجع الشيء: اخلَبش
  : قال امرؤ القيس. اخلُشب، وهو مجع خشبة

 كالخُشُِب الشّائل أرجلُهم  حتى تركناهم لَدى معرٍك

  : قال األخطل يهجو جريراً.  هو إذا ارتفع، وأَشلْته أنا إذا رفعتهشالَ. املرتفع: الشائل: قال أبو بكر

  رجحوا وشاَل أبوك في الِميزاِن  جعلتَ أباك في ِميزانهم وإذا

وجاد ما فَتق الصيقَلُ . حديث الصنعة: وسيف مخشوب وخشيب. ، واللّه أعلم بكتابه"خشب مسندة : "ويف الترتيل
  .وقد مسوا خشبان، ومن هذا اشتقاقه. األرض الغليظة، ومجعه أخاِشب: واألخشب. عين جاد ما طَبعهخِشيبةَ السيف، ي

  .حرتاها املكتنفتان هلا: وأخشبا املدينة. جبالها: وأخشبا مكّة

  : قال ذو الرمة بسيط. ومجل خِشب، إذا كان غليظاً

  ح ِخدب شَوقَب خَِشبمن المسو  الجزارة مثُل البيت سائره شَخْتُ

وسائره، أي سائر الظليم من . وصف ظليماً شخت اجلزارِة، أي دقيق القَوائم مثل البيت، يريد مثل البيت من الشعر
  .الغليظ اجلايف: واخلَِشب. الطويل: والشوقَب. الضخم: واِخلدب. املُسوح، أي أنه أسود

  :  قال جرير.بطون من بين متيم، لقب هلم: واِخلشاب

  عدلْتَ بهم طُهيةَ والِخشابا  أثَعلَبةَ الفوارس أم ِرياحا

الدفْعة : والشخبة. ما خرج من الضرع من اللنب إذا احتلبته، كأن الشخب املصدر والشخب االسم: والشخب والشخب
. تشخب الرجل بدمه: ويقال. ية ألهل اجلوفاللنب، لغة ميان: والشخاب. من اللنب خترج من الضرع، واجلمع شخب

  .ورمبا سمي الدم شخباً. وكلّ شيء سال فقد شخب الدم منه وما أشبهه

  ص - خ-ب

خلطك الشيَء : واخلَبص. حلم أخمِصها: وبخص القدم. بخص عينه، إذا أصاب بخصتها: يقال. حلم العني: البخص
خنل الدقل بلغة أهل : واِخلصاب. خبصت الدقيق وغريه باملاء، إذا خلطته: يقال. بيص، إن شاء اللّهوبه سمي اخلَ. بالشيء

ورجل خصيب اجلَناب، إذا . لقب رجل من العرب: واخلَصيب. ضد اجلَدب، مكان مخِصب وخصيب: واِخلصب. جند
مسعت اصطخاب : اختالط األصوات، يقال: والصخب. لىلغة يف السبخة، والسني أع: والصبخة. كان واسع الرحل

  .ورجل صخب وامرأة صخبة، إذا كانا شديدي الصخب. الطري، أي اختالط أصواا

w  : قال أبو ذؤيب اهلُذيل. جماري املاء يف احللق: محار صِخب الشوارب، أي يردد نهاقَه يف شواربه، والشوارب: ويقال
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         260   

 عبد آلل أبي ربيعةَ مسبع   يزال كأنهصِخب الشوارب ال

. الدعي: واملُسبع. الذي قد وقع السبع يف غنمه: واملُسبع. الذي قد أمهل حىت صار كأنه سبع: املسبع: وللمسبع مواضع

قال الراجز :  

 تَِلده أمه مقنَّعا ولم  إن تميماً لم يراِضع مسبعا

  ض - خ-ب

    

ضِضب أعلى، إذا كان أخضرخخب، ويضخي ِضبِضب وخخجر يالش كذلك. ب بقال أبو حامت. واخضوض :

  : وأخضب الشجر أيضاً، وأنشد: قال أبو بكر. خِضب خيْضب وخضب خيِْضب لغتان جيدتان

  العاِرِد الشوِك الذي لم يخْضِب  منها في السليِق األشْهِب تَسمع

   مثَل الحريق الملْهِب ةَمعمع

: وكان أبو مالك، زعموا، يقول. وخضب الظليم فهو خاِضب، إذا امحرت ساقاه وأطراف ريشه من أكل العشب

املرأة الكثرية : واخلُضبة. واِخلضاب من هذا اشتقاقه. خضب الظليم، إذا أكل اليساريع فامحرت قوادمه وساقاه
  : وكان األصمعي يقول يف بيت األعشى. جنم معروف: والكف اخلَضيب. ب ومخضوبةوكَف خضي. االختضاب

  يضم إلى كَشْحيه كَفا مخَضبا  أرى رجالً منهم أِسيفاً كأنّما

واِملخضب يف بعض . كأنَّ يده قُطعت فقد ضمها إىل كشحيه وذكَّر الكَف على تذكري العضو من األعضاء: يريد
  .يتوضأ فيه من حجارةإناء : اللغات

  ط - خ-ب

يتخبطُه الشيطانُ من : " ويف الترتيل. وكل شيء ضربته بيدك فقد خبطْته وختَبطْته. خبط البعري األرض بيديه، إذا ضرا
 ره أبو عبيدة"املَسطه البعري: ، فسطه كما يتخبط. داء كاجلنون: اخلُباط: قال أبو حامت. يتخبخبط من : واخلَبورق ي

  .يف أرض بين فالن خبطَة من الكأل، أي شيء يسري: ويقال. الشجر ويلجن تعلَفُه اإلبل، وهو اخلَبيط أيضاً

  : قال الشاعر. اختبط فالن فالناً، إذا طلب معروفَه: ويقال. وأخبطَ الرجلُ إِبلَه، إذا أعلفَها اخلَبطَ

 وال مانعاً من خابٍط ورقا يوماً  وليس مانع في قُربى وال نَسب

داء : واخلُباط. ورمبا مسيت املَطيطة من املاء الباقية يف احلوض ِخبطَةً. ما بقي يف اإلناء إلّا ِخبطَة من طعام أو غريه: ويقال
  .يأخذ الرجلَ كاجلنون

  .اخلُطْبة: واسم الكالم. وخطَب الرجلُ ِخطابةً فهو خطيب بين اِخلطابة
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  .، واللّه أعلم"وال جناح عليكم فيما عرضتم به من ِخطْبِة النساء : "النساء بالكسر، وكذلك هو يف الترتيلوِخطْبة 

  : قال الشاعر. وكذلك ِخطِّيبى أيضاً. خطَب الرجلُ املرأةَ يخطُبها، فاملرأة ِخطب وكذلك الرجل: ويقال

 ائلٍة لُِحيناذواتُ غ وهن  ِلِخطِّيبى التي غدرتْ وخانت

ِخِطب فتقول : وقالوا. ِنكْح: ِخطْب، فتقول: امرأة قد ولَدت قبائل من العرب، كان يأتيها الرجل فيقول: وأم خارجة
  .مصدر خاطبته خماطبةً وِخطاباً: واِخلطاب". أسرع من ِنكاح أم خاِرجةَ : "ِنِكح، فضرب ا املثل فيقال

طائر، : واألخطَب. غُبرة ترهقُها خضرة، محار أخطَب وأتان خطْباُء: واخلُطْبة. اجلمع خطوباألمر العظيم، و: واخلَطْب
قال أبو . وإذا اشتدت خضرة احلَنظل حىت يستحيلَ إىل الغربة فهو خطْبان. وهو مأخوذ من اخلُطْبة، وهي هذا اللون

وطَبخت الشيَء أطبخه وأطبخه طَبخاً، والشيء .  خطوط سودالذي فيه: اخلُطْبان من احلنظل: قالت أم اهليثم: حامت
  .وطَبخته اهلواجر، إذا لَوحته. طَبيخ ومطبوخ

. املوضع الذي يطبخ فيه: واملَطْبخ. اإلناء الذي يطبخ فيه، الِقدر وما أشبهها: واِملطْبخ. صناعة الطَّباخ: والطِّباخة

  .والطِّبيخ والِبطِّيخ لغتان. وهي الطفَاحة والفُوارة. وة الِقدر إذا طبخ فيهاما فار من رغ: والطُّباخة

  ".كان النيب صلَّى اهللا عليه وسلَّم يعِجبه الطِّبيخ بالرطَب : "ويف احلديث. موضع نبات الِبطِّيخ، واجلمع مباِطخ: واملَبطَخة

ة ومطُخبة ومطَخبةوأجاز أبو زيد والكوفيون مرقْبة ومرقْبقُلَة ومبقَلَة ومب.  

  ظ - خ-ب

  .أمهلت يف الثالثي الصحيح

  ع - خ-ب

  .بخع نفسه يبخعها بخوعاً وبخعاً، مل يتكلّم فيه األصمعي، وهو باِخع، إذا قتلها غَماً

 مهزة ألن بين متيم خيفَفون اهلمزة وأحسب أن العني. وخبع الرجلُ يف املكان، إذا دخل فيه. وبخع باحلق، إذا اعترف به
فعلت كذا وكذا عن فعلت كذا وكذا، يريدون أن : ويقولون. هذا ِخباعنا، يريدون ِخباؤنا: فيجعلوا عيناً فيقولون

وأنشدوا. فعلت :  

  ماء الصبابة من عينيك مسجوم  تَرسمتَ من خَرقاء منِزلةً أعن

    

  : وأنشد أبو حامت لرجل من أهل اليمامة. تأأن ترسم: يريدون

  ِسوى عن عظم الساق ِمنْش دقيقُ  عيناها وِجيدش ِجيدها فَعيناش

  .وجارية خبعة طلَعة، أي تستتر تارةً وتبدو أخرى

  غ - خ-ب
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  .أمهلت يف الوجوه كلها وكذلك حاهلا مع الفاء

  ق - خ-ب

قاً، إذا اخنسخق بخبه تعين ِخقَتقاُءبخواألنثى ب قخوالعني باِخقة، والرجل أب ،قال الراجز. فَت :  

 بعينيه عواوير البخَقْ وما  كسر من عينيه تقويم الفُوقْ

وفرس ِخبق . نعت مذموم، وهو أن يسمع هلا خبق عند النكاح، أي صوت مما هناك: وامرأة خبوق. الرمص: العوار
ِخبقَة ِخبقَّه ترق عني : "ويف ترقيص النيب صلَّى اّهللا عليه وسلَّم للحسني بن علي رضي اللّه عنهما. يعوِخِبق، وهو السر

 قَهباخلاء املعجمة، وأصحاب احلديث يروون باحلاء"ب ،.  

  ك - خ-ب

  .أمهلت يف الوجوه

  ل - خ-ب

ويف حديث النيب صلَّى اللّه عليه . حيملك على البخلالشيء الذي : واملَبخلة. ورجل باِخل وخبيل. البخل والبخل لغتان
  .ومجع خبيل بخالء، ومجع باِخل بخال". الولَد مبخلَة مجهلَة مجبنة: "وسلَّم

  : قال الراجز. مل أمسعه يف املؤنث: قال أبو زيد. ورجل أبلخ، وهو املتكبر

 مخقَرم للقُروم ِمص بكل  لقُروم البذَّخ بسامياٍت

    أبلَخَ ال بن هو فوق األبلَخ

  : وأنشد. ال بل وال بن واحد

 هذا وعهِد اللّه إسرائينا  يقول أهل السوق لما ِجينا

. موضع، وال أحسبه عربياً صحيحاً: والبليخ. هذا قد مسخ من بين إسرائيل: أراد إسرائيل ألنه جاء بضب يبيعه فقيل

  . من اجلنون ألن اجلن يسمون اخلاِبل، مث سموا العاشق مخبوالً تشبيهاً بذلكواخلَبل واخلَبل أصله

لو خرجوا فيكم ما : "وزعم املفسرون يف قوله عز وجلَ. واخلَبال أصله النقصان مثل التباب، مث صار اهلالك خباالً
ورجل . ن ِطينةَ اخلَبال موضع يف جهنم، واللّه أعلمإ: وقال آخرون. زادوكم إالّ خباالً، أي وهناً؛ هكذا قال أبو عبيدة

قال . وأخبلْت الرجلَ، إذا أعطيته عن غري سؤال. داء يصيب اإلنسان تسترخي منه مفاصلُه: واخلَبال. خمبول وخمتبل
  : زهري

  وإن يسألوا يعطوا وإن ييِسروا يغْلوا  إن يستخبلوا الماَل يخِْبلوا هنالك
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خبالَيِه من كذا وكذا، أخرجوها مخرج : وأهل اليمن يقولون للرجل إذا رثَوا له من عيب فيه. رون بالغالءأي يشت
بل اِخللْب حلمة الصقة : وقال آخرون. ِغشاء القلب؛ هكذا يقول بعضهم: واِخللْب. حنانيه وهذاذَيه وما أشبه ذلك

  : قال الراجز. حلُب، إذا بلغ إىل ذلك املوضع منهخلَبه ا: بالكِبد أو قريبة منه، فلذلك قالوا

الكَِبد ن ويا ِخلْبيِبكْر يا ِبكْر  دضأصبحتَ مني كذراٍع من ع  

خلَب يخلُب ويخِلب، وبذلك : وكان أبو عبيدة يقول. معروف، ألنه يخلُب به أي ينتزع به: وِمخلَب الطائر والسبع
ل ِمخجي اِملنملة من اللِّيف، واجلمع اخلُلُب: واخلُلْبة. لَباًسقال الشاعر يصف ثوراً طردته الِكالب وزعمت عبد . اخلُص

  : القيس أا هلا وادعتها األزد

  مثُل ِرشاء الخُلُِب األجرِد  غُباره في إثِْره ساطع

: واِخلالبة. حسن شيء قيل يف الغبارهو أ: أنشدين أبو عمرو بن العالء هذه القصيدة، وقال: وكان األصمعي يقول

  : قال الشاعر. ورجل خلَبوت، الذكر واألنثى فيه سواء". ال ِخالبةَ: "ومنه حديث النيب صلَى اهللا عليه وسلًم. اخلَديعة

  وشر الرجال الخالب الخَلَبوتُ  فلما أن ملَكْتُم خَلَبتُم ملَكْتُم

وامرأة . والبرق اخللب من هذا اشتقاقه، كأنه خيدع وال مطر فيه. ، أي فاخدع"فآخِلب إذا مل تغِلب : " ومن أمثاهلم
  : قال الشاعر. خداعة حلوة الكالم: خالبة وخالَّبة

هالخالِب الخَلَب بوح وقد  بان الشَّباب هِرئتُ فما بالنَّفس من قَلَبب 

  .وأصل هذا الفعل ممات. لْق واجلسمتامة اخلَ: وامرأة لُباِخية. أي من علَّة

  م - خ-ب

  .أمهلت

  ن - خ-ب

    

وكل ما قبضته إليك فقد . وخبنت الثوب أخِبنه خبناً، إذا كسرته مث ِخطْته ليقْصر. رجل بخن ومخن، وهو الطويل
خِنب يخنب خنباً، وهو شبيه :  من قوهلم:واخلَنب. احلُجزة يتخذها الرجل يف إزاره فيحمل فيها الشيَء: واخلبنة. خبنته

. واألخناب واحدها ِخنب، وهو باطن الركبة. الفُروج بني األضالع، الواحد ِخنب: واألخناب. باخلُنان يف األنف

  : وقال تأبط شرا. طويل: وفرس ِخناب. ما يكون عن ميني األرنبة ومشاهلا: واِخلنابتان

  يشْلُون كلَّ مقَلٍِّص ِخنّاِب  فاثةَ أقبلوارأيتُ بني نُ لما

  .وأخنب القوم فهم مخِنبون، إذا هلكوا. الفَرس: واملُقلِّص. يشلُون أي يزعجون

كناية : والنخب. وكلَّمته فنِخب عني، إذا كلَّ عن جوابك. ورجل نخب ونخيب ومنخوب، إذا كان ضعيف القلب
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: والنخبة. النخبة، حنو النصية والِعيمة وما أشبهها: واسم ما تنتِخبه.  الشيء انتخاباً، إذا اخترتهوانتخبت. عن النكاح

  : قال الشاعر. جدري الغنم، الواحدة نبخة: والنبخ. الدبر يف بعض اللغات

 حدٍق كالنَّبخ لم يتفتَِّق وعن  تحطَّم عنها قَيضها عن خَراطم

نبت يستعمله البحريون يف سفنهم، وال أدري أعربي : والنبخ. وصف نعاماً صغاراً.  البيض الذي ينكسر عما فيه:القَيض
  .هو أم معرب

  و - خ-ب

  .الرخو يف بعض اللغات، وإذا كانت التمرة خاوية مساها أهل اليمن بخوة: البخو

تدما، إذا خوبختبو خ ِت الناربوخ.  

  .ء واخلاء واهلاء والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اللّهوللبا

  باب الباء والدال

  مع الحروف التي تليها 

  في الثالثي الصحيح 

  ذ - د-ب

  .أمهلت

  ر - د-ب

مسك والبدرة . فأما من قال إنه يبادر الشمس، فهذا ال أدري ما هو. ومسي القمر بدراً لتمامه. غالم بدر، إذا متَّ شبابه
  .شباته: حادة النظر، وبادرة السيف: وعني حدرة بدرة. ماء معروف: وبدر. السخلة، وبه مسيت بدرة املال

. تقدمت إليه، وكذلك بادرت إليه: وبدرت إىل الرجل. إقدامه وما بدر منه من قول أو فعل فعِجل به: وبادرة الرجل

  .اراً، أي عاجلْتهوبادرت الشيَء مبادرةً وبد

  : ومنه قول الراجز. ويل على فالن ألف بارد، أي ثابت ال يزول. ضد احلر: والبرد

  من عِجز اليوم فال نَلومه  يوم بارد سمومه اليوم

فيها برداً وال شراباً ال يذوقون : " النوم؛ هكذا يقول أبو عبيدة يف قوله عز وجلَّ: والبرد. أراد أن سمومه ثابت ال يزول
  : وأنشد قول الشاعر". 

 وعن قُبالتها البرد عنها  بردت مراِشفُها علي فصدني
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  .يعين أا كانت نائمةً فسكنت مراشفُها فامتنع من أن يقبلها كراهةَ أن ينبهها

وبردت . ما بردت به شيئاً مثل برود العني وحنوهكل : والبرود. وبرد الشي واحلي، إذا مات كأنه عِم حرارة الروح
  : قال الشاعر. الشيَء أبرده برداً وبردته تربيداً، إذا صيرته بارداً، وال يقال أبردته

 أكباداً وتُبكي بواِكيا ستَبرد  وعطِّْل قَلوصي في الركاب فإنها

  : وقال احلارث بن ِحلِّزة

 وال يبرد الغَليَل الماء ِر،  قاصمِة الظَّهثم فاءوا منهم ب

التخمة؛ وكذلك فسر يف حديث عبد اهللا بن مسعود رضي : والبردة. وقد جاء يف الشعر أبردته أيضاً، وليس باملأخوذ به
  .اّهللا عنه، أي من داء البردة

  .بعض أعضائهبرد جيده الرجل يف جوفه أو يف : واإلبردة، يف وزن إفِْعلَة

نبت يشبه : والبردي. البرادة: وما يسقط منه. وبردت احلديد أبرده برداً، إذا حكَكْته باِملبرد. الواحد من البرود: والبرد
  : قال األعشى. القَصب، عريب معروف

  ِف ساق الرصافُ إليها غَديرا  الغَيل وسطَ الغَِري كبردية

  : قال اهلذيل. شجر بعينه: والغريف أيضاً. ماء جيري بني الشجر: والغيل.  اِحلجارةاملاء بني: الغيل

  إن الغَريِف يِجن ذات الِقنِْطر  يطاِلعه يقُْل لِصحابه أمن

  .صخر ينضم بعضه إىل بعض فيجري عليه املاء: والرصاف. الداهية: والِقنِطر

    : قيسقال امرؤ ال. عريب معروف: والبريد

  بريد السرى بالليل من خيل بربرا  كل مقصوص الذُّنابى معاِوٍد على

  : قال الشاعر. طرفا النهار: واألبردان

  خُدود جوازىٍء بالرمل ِعيِن  األرطَى تَوسد أبرديه إذا

ملغرب، فإذا دارت الشمس دارت معها إىل ناحية يصف بقرة وحشية، يريد أا تتوسد بالغداة غصونَ األرطى اليت تلي ا
فإذا كان . الذي فيه لُمع بياض وسواد، لغة ميانية: والثور األبرد. املشرق فتوسدت الغصونَ اليت قد مالت الشمس عنها

قال . رد وأبردوسحاب ب. ما يسقط من السماء: والبرد. موضع معروف: والبردان. البياض يف ذَنبه فهو أغصن بلغِتهم
  : الشاعر

  كأنهم المعزاء في وقْع أبردا

والربد، . شبه اضطرام يف احلرب واختالط أصوام بوقع البرد على املَعزاء، وهي األرض تركبها حجارة ِصغار وِكبار
  : قال الشاعر. ضرب من الثياب فيه خطوط: مجع بردة

 لدى أنسائه البرد هنكأن  فسمعتْ نَبأةً منها فآسدها
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: واإلدبار. ضد القُبل: والدبر. وأحسب بين بريد بطناً من العرب. وقد مست العرب أبرد وبريداً وبريدة. اسم: والتربيد

  .خالف اإلقبال

ابروأنشد األصمعي عن عيسى بن عمر. الذاهب: وأمس الد :  

 هامدةً كأمس الدابِر بصهاب  وأبي الذي ترك الملوك وجمعهم

وأدبار السجود؛ " وإدبار السجود : " وقد قُرىء. ودبر السهم يدبره دبراً ودبوراً، إذا سقط وراءه. قرية بفارس: صهاب
.  الواحدة دبرةالنحل،: والدبر. فمن قرأ بالكسر، فهو مصدر أدبر يدِبر إدباراً، ومن قرأ أدبار فهو مجع دبر، واللّه أعلم

  : قال الشاعر

  حدب كما يتحدب الدبر  ومجلِْجل داٍن زبرجده

  : قال عوف بن اخلَرع. والدبار واحدها ِدبارة، وهي اليت تسمى بالفارسية الكُرد، وهي املَشارات بالنبطية

  كما شَقّقَ الهاِجري الدبارا  األِحزةَ سالفُنا يشُقُّ

ورجل . ما فتلته إىل خلف: ما فتلته إىل قُدام، والدبري: القَبيل: قال األصمعي". ما يعرف فالن قَبيلَة من دبِريِه : " قالوي
اليت تشق أذا من ِقبل وجهها، : وشاة مقابلة مدابرة، فاملقابلة. مقابل مدابر، إذا كان كرمي النسب من ِقبل أبويه

  .اليت تشق أذا من ِقبل قفاها، وكذلك هي من النوق: واملدابرة

. عرقوبه: وداِبرة اإلنسان. داِبرة النسر وما أشبهه من الطري، وهي اإلصبع اليت يف مؤخر رجله، واجلمع دوابر: والداِبرة

  : قال الشاعر

 الكالب إذ تُحز الدوابر غداةَ  ِفدى لكما رجلَي أمي وخالتي

ِقطعة : والدبر. اجعلْ هذا األمر دبر أذنك، أي خلف أذنك: ويقال. جاء فالن مباٍل دبٍر وِدبٍر، إذا جاء مبال كثري: ويقال
  .تغلظ يف البحر كاجلزيرة يعلوها املاُء وينضب عنها

أدبر : "وتقول العرب. أجرب وجِرب: لوامعروفة، واجلمع دبر، بعري أدبر ودِبر، كما قا: والدبرة يف ظهر البعري وغريه
  .، إذا كثر الدبر على ظهره"يِنج ظهره 

الريح املعروفة، ومسيت دبوراً ألا جتيء من دبر الكعبة، هكذا يقول : والدبور. اسم يوم أحسبه يوم األربعاء: ودبار
  .حي من العرب: وبنو دبير. ذا صارت دبوراًدبرِت الريح تدبر دبوراً، إ: يقال: وقال. األصمعي

الذي قتله معاوية، ومسي األدبر ألنه طُعن مولِّياً، وله : وحجر بن عدي األدبر. رجل من سادات العرب: وعِدي األدبر
قال أبو . ذا تقاطعوا وتعادواوتدابر القوم، إ. على فالن الدبار، كما يقولون العفاء، أي انقطاع األثر: ويقولون. حديث
معروف، وهو من النحوس : والدبران، وهو الذي يقال له حادي النجم. ال يقال ذاك إال يف بين األب خاصةً: عبيدة

. ت فأنت حرإذا ِم: وعبد مدبر، معروف، إذا قيل له. وإمنا سمي الدبران ألنه يدبر الثُّريا، ويسمى اِملجدح أيضاً. عندهم

  .الباب، عريب معروف: والدرب. العادة: والدربة. بصري باألمور جمرب هلا: ورجل مدرب

  : قال األعشى. لون أكدر من الورقة؛ نعامة ربداُء وظليم أربد: والربدة

w تتَّبع الظليم الَأربدا ربداء  أو صعلَة بالقارتَين تَروحتْ
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  .وتربد وجه الرجل، إذا امحار حمرةً فيها سواد عند الغضب

الذي قد نِضد يف : والتمر الربيد. وسيف ذو ربٍد، إذا كنت ترى فيه شبه غُبار أو مِدب منل أو أثراً. ِفِرنده: وربد السيف
قال . ربد باملكان، إذا أقام به: بل وغريها، واشتقاقه من قوهلماملوضع الذي تحبس فيه اإل: واِملربد. جرِته ونِضح عليه املاء

  : الشاعر

واِصيعا  إلّا ما جعلتَ وراءها عٍد تَغْشَى نُحوراً وأذربصا ِمرع  

فق فَضاء وراء البيوت يرت: واملربد. بل اِملربد اخلشبة أو العصا اليت تعترض صدور اإلبل فتمنعها من اخلروج: وقال قوم
وأهل املدينة يسمون املوضع الذي يجفف فيه التمر . وِمربد البصرة من ذلك مسي ألم كانوا حيبسون فيه اإلبل. به

  .مربداً، وهو اِملسطح يف لغة أهل جند

 أدري ما إردب، وما: ويقال للقناة اليت جيري فيها املاُء يف بطن األرض. ِمكيال، زعموا، مبصر، عريب معروف: واإلردب
  .صحته

  ز - د-ب

وزبدت الرجلَ أزِبده زبداً، إذا . معروف: والزبد. ضرب من النبت: والزباد. زبد البحِر وزبد البعِري وغريه: الزبد
  .رضخت له من مال أو غنيمة

، أي من حيالفين، "من يزِبدين ِرفْده : " بطن من العرب منهم عمرو بن معِديكرب، وإمنا سمي زبيداً ألنه قال: وبنو زبيد
  .موضع باليمن: وزِبيد. وامسه عصم

  .وقد مست العرب زبداً وزبيداً وزابداً ومزبداً. موضع: وزبيدان

  : وأنشد لراجز

 بأكّاٍل كأكل العبد ليس  ال تَيأسن إن قرنت بزبد

   بنواٍم كنوِم الفَهِد وال

  .الدابة اليت حيلب منها هذا الطِّيب، أحسبه عربياً إن شاء اّهللا: والزبادة. قطن، إذا نفشتهوزبدِت املرأة ال

  س - د-ب

ِدبس وِدِبس، ويسميه أهل املدينة الصقْر، ورمبا سمي عسلُ النحل ِدِبساً، : يقال. الدبس والدبس مجيعاً، وهو عسل التمر
  .اإلناث من اجلَراد، الواحدة ِدباساءة: عاالءوالدباساء، ِف. بكسر الدال والباء

  : قال الراجز

 ِدباساء تُوفِّي الِمقْنَبا إالّ  أقسمت ال أجعل فيها حنْظبا
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  .الِكساء الذي يجعل فيها اجلَراد: اِملقْنب هاهنا: قال أبو بكر

  .حمرة كَِدرة أقل سواداً من الطّحلة: والدبسة

  . أدبس، وهو يستعمل يف ِشيات اخليل أيضاًوعنز دبساُء وتيس

ِسيبق، معروف: والدرد: ويقال. طائر من احلمام الوبد، فالسبد وال لَبد: ما له سر، واللَبعالصوف؛ هكذا يقول : الش
  .بعض أهل اللغة

سبنىت، :  ويقال-لنِمر، وإمنا مسي بذلك جلرأته ا: والسبندى، مقصورة. فالن ِسبد أسباٍد، إذا كان داهيةَ الدواهي: ويقال
وسبد . وسبد الرجلُ رأسه، إذا استقصى طَمه.  النون واأللف زائدتان، وإمنا أخذ من السبد، وهو الداهية-بالتاء أيضاً

 الريش، فإذا أصابه أدىن ندى قَطَر ريشه طائر لين: والسبد. العانة يكىن ا عنها: والسبدة. الفَرخ، إذا بدا ريشه وشوك
  : قال الراجز. ماًء

  حتى ترى المئزر ذا الفُضول  يوم عرشُها مِقيلي أكلَّ

   جناح السبد الغَسيل ِمثَْل

  ش - د-ب

  : قال الراجز. أرض مدبوشة، إذا أكل الدبا واجلراد نبتها

 با مدبوشمهوأن بالد في  جاءوا بأخراهم على خنْشُوش

اجلراد أول ما يكون دباً، فإذا نزا فهو كُتفان، فإذا تلون وصار فيه لونان فهو خيفان، فإذا اصفرت الذكور : قال أبو بكر
  .وامحرت اإلناث فهو اجلَراد

  ص - د-ب

  .أمهلت

  ض - د-ب

  .لغة يف الضمد؛ ضبدت الرجل تضبيداً، إذا ذكرته مبا يغضبه: الضبد

  ط - د-ب

  .أمهلت يف الثالثي وكذلك الظاء

  ع - د-ب
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  .واهللا عز وجلَ بديع السموات واألرض، أي منشئها. بدعت الشيَء، إذا أنشأته

لست ِبِبدع يف كذا وكذا، أي لست بأول : وتقول العرب. حديثة احلفر: وركي بديع. وبدعت الركي، إذا استنبطتها
ل : "  وجلمن أصابه هذا، وهو من قوله عزسعاً من الربد تواللّه أعلم بكتابه"قُلْ ما كُن ،.  

  .وكل من أحدث شيئاً فقد ابتدعه، واالسم الِبدعة، واجلمع البدع

    

وبعد . ضد القُرب: والبعد". إن صاحباً لنا أبِدع به : " ويف احلديث. أبدع بالرجل، إذا كَلَّت راحلته وانقُطع به: ويقال
لُضدد، مسعها أبو زيد من العرب: وتقول العرب.  قَبعأي، فإذا . فالن غري بعيد وغري بداً من النعد بعبالرجل ي دعوب

قلت أمرت :دعداً من قوهلم. ابعد بعبي ِعدوب :ده اهللا، فإذا أمرت قلتععد: أبقال الشاعر. اب :  

 عاله قال للباطل آبعِد فلما  أسهصبا ما صبا حتى عال الشَّيب ر

  .مصدر باعدته مباعدةً وِبعاداً: والبعاد

: والدعبب. معروف: والدعب والدعابة من اِملزاح. دعبها يدعبها دعباً: الدفع، ورمبا كُين به عن النكاح فقيل: والدعب

  .مثر نبت، وستراه يف موضعه

  : قال. سهل: وطريق دعبوب

يش مكذوبوكلُّ  كل امرٍئ ِبطَوال الع غلوبم اماألي ن غالَبم 

 طريقُهم في الشَّر دعبوب يوماً  حي وإن طالَت سالمتُهم وكلُّ

  .حب خيتبز ويؤكل: والدعبوب. ضرب من النمل أسود: والدعبوب

وأصل العبد من قوهلم طريق معبد أي . ضد احلر: والعبد. فرس دعبوب، إذا كان نشيطاً مِرحاً، عن أيب زيد: ويقال
  .مطِْلي بالقَِطران: ومجل معبد. واد معروف يف جبال طَيىء: والعبد. مذلَّل، وقد استقصينا شرح هذا يف كتاب االشتقاق

اتخذم عبيداً، : ؛ وعبدت القومعبدت الرجلَ، إذا ذلَّلته حىت يعمل عملَ العبد وهو حر: والتعبيد له موضعان، يقال
املكرم : واملعبد يف موضع آخر. ، أي اتخذم عبيداً"أنْ عبدت بين إسرائيل : " وهكذا فسره أبو عبيدة يف قوله جلَّ ثناؤه

  : قال الشاعر. واملعظَّم، كأنه يعبد

  اأرى الماَل عند الباِخلين معبد  أال يا آمِسك عليك فإنني تقول

قوم من قبائل شىت من العرب اجتمعوا : والِعباد. مجع العبيد: والِعبدي، يمد ويقصر. صالَءة الطِّيب: والعبدة. أي مكرماً
ويف . اَألنفَة؛ عِبد الرجل من كذا وكذا، إذا أِنف منه: والعبد. حنن الِعباد: على النصرانية فأِنفوا أن يتسموا بالعبيد، فقالوا

فأنا : "وفسر أبو عبيدة قولَه جلَّ ثناؤه. ، أي أِنفْت فسكَت"عِبدت فصمت : "م أمري املؤمنني علي رضي اللّه عنهكال
 ل العاِبدينومنه قول الشاعر. أي اآلنفني اجلاحدين" أو :  

 أن تُهجى كُليب بداِرم وأعبد  أولئك قوم إن هجوني هجوتُهم
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وكل هذا مشتق من التذلّل إالّ عبادة فإنك مشتق . أعبد ومعبداً وعبيدة وعبداً وعبادة وعباداً وعباداًوقد سمت العرب 
  .من األنفَة

  : قال الشاعر. وعبدان اسم رجل. موضع أو اسم رجل: وعبود. وتعبدت للرجل، إذا تذلَّلت له

 سفّه األحالمامما تُ نَةُ  يا بني المنذر بن عبدان والِبط

  : قال النابغة. ماء معروف بناحية اليمن: وعبيدان

 عبيدان المحلّأ باِقره كماء  فهل كُنتُ إال نائياً إذ دعوتَني

ِفعِليل من : وقد مسوا ِعبديداً، وليس من هذا، ِعبِديد. وهو ماء كان للعماليق وعاٍد أو بعض عاٍد، وله حديث طويل
  .العبد

  .األرض السهلة القليلة التراب خيِلطها رملة، الواحد واجلمع سواء؛ يقال أرض عداب وأرضون عداب: والعداب

  : وأنشد

 لنا أمراً أحذَّ غَموسا فإن  إذا ما قطعنا رملَةً وعدابها

كما تراضت تنوخ ذا رجل من فَرسان، وفَرسان بطون حتالفت أن تنسب إىل هذا االسم ورضوا به : وِعبديد الفَرساين
  .االسم، وهي قبائل شتى

  غ - د-ب

  : قال الراجز. بِدغَ الرجلُ يبدغ بدغاً، إذا تلطَّخ بشر: الِبدغ من قوهلم

 دبوقاء آسِتِه لم يبدغ لوال  والِملْغ يلْكَى بالكالم األملَغ

  .يعين قيس بن عاصم

  .أحسبه موضعاً: واألبدغ. دغَ لغدرهوكان لقب رجل من سادات العرب الِب

حلمتان يف باطن : والغندبتان. ورجل غُدب، إذا كان جافياً غليظاً. حلمة غليظة شبيهة بالغدة يف غَلْصمة الدابة: والغدبة
بيغ ومدبوغ، والصناعة الدباغة، واملسك د. يدبغ: دبغَ يدبغ دبغاً، وقالوا: قالوا. معروف: والدبغ. األذن، النون زائدة

    : قال الشاعر. وقد مست العرب داِبغاً. والدباغ فَعال

 الثأر إال داِبغاً للَئيم من  وإن امرًأ يهجو الكرام ولم ينَْل

  .موضع الدبغ أيضاً: واملَدبغة واملَدبغة. وهو رجل معروف من ربيعة

  ف - د-ب

  .أمهلت

w  ق - د-ب
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بق يف بعض اللغات. معروف، يصاد به الطري: قالدبوقاء، ممدود. وقالوا الطِّبفهو د قال الراجز. وكل ما متطَّط وامتد :  

  لوال دبوقاء آسِته لم يبدغ

  ك - د-ب

  .والكَبد مصدر كَِبد يكْبد كَبداً، إذا اشتكى كَِبده. كَبد أيضاً: معروفة، ويقال: الكَِبد

. ميأل ِعجسها كف الرامي إذا قبض عليه: الواسع اجلوف، فرس أكْبد واألنثى كَبداُء، وقوس كَبداُء:  أيضاًواألكْبد

  ".ال تعبوا عبا فإنه يورث الكباد : " ويف احلديث. وجع الكَِبد: والكُباد

  .ِوكابدت الشيَء مكابدةً وِكباداً، وهو مقاساتك إياه يف مشقة

، أي يف "لقد خلَقْنا اإلنسانَ يف كَبد : " الشدة واملشقة؛ هكذا فسره أبو عبيدة يف الترتيل يف قوله جلّ وعز: بدوالكَ
  .ِشدة

ثُره من الشراب، إذا غَلُظَ وخوغري ناللَّب دها. وتكبطتيف السماء، إذا توس ط شيئاً فقد . وتكبدِت الشمسوكل شيء توس
  .تكبده

  ل - د-ب

واألبدال، زعموا، واحدهم بديل؛ وهو أحد ما جاء على فَعيل وأفعال، وليس يف . غريه، وكذلك بديله: بدلُ الشيء
شريف وأشراف، وفَنيق وأفناق، وبديل وأبدال، ويتيم وأيتام، ونصري : كالمهم فَعيل وأفعال من السامل إال أحرف

عموا أم سبعون رجالً يف الدنيا ال ختلو منهم، أربعون رجلًا يف الشام وثالثون فأما األبدال فز. وأنصار، وشهيد وأشهاد
وبادلت الرجلَ مبادلةً وِبداالً، إذا . وإمنا سموا أبداالً ألنه إذا مات الواحد منهم أبدلَ اهللا مكانه آخر. يف سائر األرض

قال . حلم الصدر، واحدا بادلة: والباِدل. مجع بلَد: والِبالد. معروف، والبلدة أيضاً: أعطيته شروى ما تأخذ منه؛ والبلد
  : الشاعر

 رِهل لَباتُه وبآِدلُه وال  فتًى قُد قَد السيِف ال متضائل

نعركت أعطافَها كمشي الِقصار إذا أسأدلَةَ، إذا مشت فحرومشت املرأة الب.  

وتبلّد الرجلُ من هذا، إذا حلقته حرية . مِرتل من منازل القمر: والبلْدة. جة بلْدةوسطه، ورمبا مسيت البلْ: وبلْدة النحر
وكان . ورجل بليد بين البالدة، ضد النحرير. األثَر يف البدن وغريه، واجلمع أبالد: والبلَد. فضرب بيده على بلْدة نحِره

وأبلَد الرجلُ إبالداً، مثل . غليظ اخلَلْق: ورجل أبلَد.  وهي كلمة مولَّدةالنحرير ليس من كالم العرب،: األصمعي يقول
. ودبلَ اللقمةَ من الثَريد وغريه، إذا مجعها بأصابعه ليأكلها. ودبلَ الشيَء يدبله ويدِبله دبالً، إذا مجعه. تبلَّد سواء

  : قال جرير. وكان لقب األخطل دوبالً. احلمار الصغري: والدوبل

 إنما يبكي من الذُّلِّ دوبُل أال  بكى دوبل ال يرِقىء اللّه دمعه

  : قال الراجز. موضح، ويجمع دبلًا: ودِبيل
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ِشيولَّع مأم مو أذاك  ِميسل الوبله بالد جاد  

  .اجلوف، واشتقاقه من دبلْت الشيَء، إذا مجعتهداء جيتمع يف : والدبلة والدبيلة. نبت: دِبيل هاهنا: وقالوا

  .معروف: واللِّبد. خشب معروف، عريب، ويسمى العيثام أيضاً: والدلْب

وأسد ذو ِلبد، إذا تكاثف . وطري يسمى اللُّبد ألنه يلصق باألرض فيخفى. ولَبد الرجلُ وألبد، إذا لِصق باألرض من فزٍع
وكل شيء تراكم فقد ". طال األبد على لبد: "ومن أمثاهلم. اسم آخر نسور لُقمان:  ولُبد، معروف.وبره على منِكبيه

  .تلبد

  .بطون من بين متيم، لقب هلم ألم حتالفوا على بين أبيهم فتلبدوا عليهم: واللَِّبد

قال أبو .  العرب لَبيداً ولُبيداً والِبداًوقد مست. وتلبد الرجل يف بين فالن، إذا أقام فيهم. ضرب من النبت: واللُّبادى
ويف احلديث أن عمر بن اخلطَّاب . اشتقاق اسم لَبيد من جوالق، واجلُوالق يسمى أيضاً لَبيداً، وكذلك اخلُرج: عبيدة

  ".نعم يا أمري املؤمنني : "، قال"يا جواِلق أنت قاِتلُ أخي : "رضي اّهللا عنه قال للبيد

    

كل ما : واللِّبد. ، وهي الزبرة من الشعر املتراكم بني كتفيه"هو أمنع من ِلبدة األسد : " ويقولون. برتهز: ولبدة األسد
، أي متراِكب بعضهم على بعض من "كادوا يكونون عليه ِلبداً : " ومنه قوله عز وجلّ. لَِصق وتراكب بعضه على بعض

يء كان يفعله احلاج يف اجلاهلية، وقد فُعل يف اإلسالم، وهو أن يعمد الرجل إىل صمغ ش: والتلبيد. االزدحام، واهللا أعلم
  .أو شيء لَزج فيلبد به شعره إذا مل يِرد أن حيِلقه لإلحرام

  م - د-ب

  .أمهلت يف الثالثي

  ن - د-ب

  .بدن اإلنسان، وهو جسمه: البدن

  : قال الشاعر. الدرع القصرية: والبدن

  كما خَشْخَشَتْ يبس الحصاِد جنوب  أبدان الحديد عليهم تخَشْخَشُ

، أي نلقيك بنجوة من األرض، وعليك بدنك، أي "فاليوم ننجيك ببدِنك : "وكان أبو عبيدة يفسِر قوله عز وجلّ
  .درعك لتعرف ا

  : قال الراجز، وهو يعين كلبةً. الوِعل املُِسن: والبدن

مهاوض الِحقاب ندي،  والبِجد لكل عامٍل ثَواب 

واإلهاب عواألكْر الرأس    
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فإين قد : " ويف حديث النيب صلَّى اللّه عليه وسلَّم. وبدن، إذا ثَقلَ عن ِسن. وبدنَ الرجلُ، إذا سِمن. جبل: اِحلقاب
 تندب"قال الراجز. ، أي ثَقُلْت :  

 مما يذِهُل القَرينا والهم  يب والتَبديناوكنتُ ِخلْتُ الشَّ

والبدنة . مسيناً"فإين قد بدنت، وليس ذلك بشيء ألنه ليس من صفته أنه، عليه السالم، كان : وأصحاب احلديث يقولون
  .، أي مسينةوامرأة باِدن. من اإلبل مثل األضِحية من الغنم، واجلمع البدن والبدن، وقد قرىء ما مجيعاً

األثر يف اجللد، نِدب يندب : والندب. فأما البند الذي يراد به علم اجليش، فليس بالعريب الصحيح، وقد استعمله املولّدون
  : قال الشاعر. ندباً

  ملساء ليس بها خال وال نَدب  تُِريك سنَةَ وجٍه غير مقِْرفَة

  : ال الشاعرق. ومجع الندب أنداب وندوب

  جون بصفحته نُدوب  من حِميِر غاٍب كأنَّها

والندبة . ورجل ندب، إذا كان ِمعواناً منِجداً ينتدب لألمور، إذا ندب إليها. قبيلة من العرب: والندب. وهو مجع ندب
رجل ندب وامرأة ندبة، إذا : ويقال. باكية ناِدبةندبت الرجلَ أندبه ندباً، إذا قلت له يا فُالناه وبه مسيت ال: من قوهلم

وإذا رمى . ومنه اشتقاق ندبة، وهي أم خفاف بن ندبة أحد سودان العرب وفرساا. كانا سريعي النهوض يف األمور
  . إذا عارضهوتكلَّم فالن فانتدب له فالن،. ندبنا يوم كذا وكذا، أي يوم انتدابنا للرمي: املتناِضالن قالوا

  و - د-ب

ودخالف احلَضر: الب .أبدو، إذا ظهرت توا، إذا ظهر لك. وبدوددواً وبدا يل الشيء بوكل شيء ظهر لك فقد . وب
  : قال الشاعر. بدا لك

 حين بدون للنُّظّاِر فاآلن  قد كُن يخْبأن الوجوه تَستُّراً

  .ه، بدواً وبداًءوبدا يل يف األمر، إذا أضربت عن

شدة املَعاش : والوبد. دأب يدأب دأباً: مصدر داب يدوب دوباً، يف لغة من خفَّف اهلمز، ومن مهز قال: والدوب
  : قال الشاعر. وِغلَظُه

دبغْذُها بؤس وال ولم ي بيضاء  

  .مكان، وهذا الباب مستقصى يف االعتالل تراه إن شاء اللّه: واألوبد

  ه - د-ب

. والبداهة مثل البديهة أيضاً. بدهه يبدهه بدهاً، وهي املُبادهة والبديهة، وهو أن يفْجأك أمر أو تنشىء كالماً مل تستعد له

  .موضع: وذو بهدى

wتهبدون، إذا خرجوا خرج الناس ي: يقال. استخراج اهلَبيد، وهو حب احلنظل يصلَح حىت خترج منه مرارته فيؤكل: واهلبد
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  ".فتمأل هلا يمينتيها من اهلَِبيد: " ويف حديث عمر رضي اهللا عنه. يفعلون ذلك

: الشعر النابت على الشفْر، والشفْر: وهدب العني. كل شجر دقيق الورق حنو األثْل والطَّرفاء وما أشبههما: واهلَدب

ويقال للشجر أيضاً أهدب، إذا دق . سابغ الريش:  العني، وكذلك نسر أهدبسابغ هدب: حرف اجلَفْن؛ رجل أهدب
  .ورقه

    

أحد الشعراء : وابن هيدابة الكندي. وقد مست العرب هدبة وهداباً. خيوطه يف أطرافه، الواحدة هدبة: وهدب الثوب
ضرب من مشي : واهلَيدبى. ي من السحاب كأنه يمس األرضاملتدلّ: واهلَيدب. الفرسان الِغربان، وأمه هيدابة سوداء

  : قال امرؤ القيس. اخليل

  مشى الهيدبى في دفه ثم فَرفَرا

  : قال الراجز. العشى يف العني؛ وهو الذي ال يبصر ليالً: واهلُدِبد. حرك فأس اللِّجام يف فيه: فَرفَر، بالفاء

  ِمثُْل القَاليا من سنام وكَِبد  ء الهدِبدال يبِرىء دا إنّه

  .وسترى فُعِلل جمموعاً إن شاء اللّه. اللنب اخلاثر: واهلُدِبد

  ي - د-ب

  .أمهلت

  باب الباء والذال

  مع الحروف التي تليهما 

  في الثالثي الصحيح 

  ر - ذ-ب

قال . موضع معروف: وبذر. فرقهم يف األرض: ذَّر اهللا اخلَلْقوب. وبذر الرجلُ مالَه تبذيراً، إذا فرقه. بذْر النباِت: البذْر
  : الشاعر

 وملْكُوماً وبذر والغَمرا جراباً  سقَى اهللا أمواهاً عرفْتُ مكانَها

  .ورجل بيذَرة وبيذارة، إذا كان كثري الكالم

وهذَيل جتعل الزبر الكتابة والذَّبر .  بعض اللغاتوذَبرت الكتاب أذِْبره ذَبراً، إذا كتبته، مثل زبرته سواء؛ هكذا يف
  : قال أبو ذؤيب. القراءة

  ِة يذِْبرها الكاتب الِحميري  عرفْتُ الديار كرقْم الدوا
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  .يزِبرها: ويروى

وذَِربت . والذَّرابة والذُّربة سواء. وكل شيء حددته فقد ذربته. ورجل ذَرب بين الذَّرابِة والذرِب، إذا كان حاد اللسان
  .وتسمى ِخرقة احلَيض ِربذةً تشبيهاً بذلك. ِخرقَة يهنأ ا البعري، واجلمع ِرباذ وأرباذ: والربذَة. املَِعدةُ، إذا فسدت

  .اسم من أمساء الداهية: والذَّرِبياء. موضع: والربذَة

  ز - ذ-ب

ه البقْلَة املعروفة بالسذَاب فمعربة، وال أعلم للسذَاب امساً بالعربية، إال أن أهل فأما هذ. أمهلت، وكذلك حاهلا مع السني
والِوعاء الذي يسمى السبذَة دخيل . وكذلك اخلَرز الذي يسمى البسذ، ليس له أصل يف العربية. اليمن يسمونه اخلُتف

  .أيضاً

  ش - ذ-ب

وشذَبت اِجلذْع، إذا ألقيت ما عليه من الكَرب . ألقيت ما عليه من األغصان حىت يبدوشذَبت العود أشِذبه شذْباً، إذا 
  .املنجل ألنه يشذب به: واملشذب

وتشذب القوم، إذا . طويل، وكذلك الفرس، وكل طويٍل مشذّب: ورجل مشذَّب. فرقته: وشذَّبت الشيء تشذيباً
  .تفرقوا

  ص - ذ-ب

  . حاهلا مع الضاد والطاء والظاءأمهلت يف الثالثي وكذلك

  ع - ذ-ب

: واألعذَبان. ضد اِمللْح، وكل مستسيٍغ من طعام أو شراب، ومجعه ِعذاب: والعذْب. عذُب املاُء وغريه، إذا استساغ

  .موضع: والعذيب. الريق واخلمر

وبات . بت الرجلَ وغريه تعذيباً، واالسم العذابوعذَّ. طرفه: وعذَبة اللِّسان. اخلرقَة اليت تشد على رأسه: وعذَبة الرمح
فأعِذبوا عن : " ويف احلديث. وأعذَب عن الشيء، إذا أمتنع عنه. الرجلً عاِذباً وعذوباً، إذا كان ممتنعاً عن النوم جائعاً

  .؛ أي امتنعوا عن ِذكرهن"النساء 

  غ - ذ-ب

  . البيذق فليس بعريبفأما. أمهلت يف الثالثي وكذلك حاهلا مع الفاء والقاف

  ك - ذ-ب
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قال . ورجل كَذّاب وكذوب وكُذُبذُب وكُذّبذُب وكَيذُبان وكَيذَبان كل ذلك يف معىن الكذّاب. ضد الصدق: الكَِذب
  : الشاعر

  بوصال غانيٍة فقُْل كذُّبذُب  سمعتَ بأنّني قد بعتُها وإذا

  .صدر كاذبته مكاذبةً وِكذَاباًوالِكذَاب م. وكَذبت باحلديث ِكذَّاباً وتكذيباً

ومحلَ فالن على فالٍن فما كذب حىت طَعن أو ضرب، أي . وكَذَب الوحشي، إذا جرى شوطاً مث وقف لينظر ما وراءه
  : قال الشاعر. النفس: والكَذُوب. أحاديث الباطل، الواحدة أكذوبة: واألكاذيب. ما وقف

 دقُه وتَكِْذبه الكذُوبوأص  وأبجر قد دعوتُ فلم يِجبني

  .أي النفس

، أي ال يقولون إنك كذاب، وال "فإنهم ال يكذَبونك : "وقُرئ. ال مكْذَبةَ أي ال أكِذبك: ويقول الرجل للرجل
 بين وكذّاب. ، أي ال بد أن خيالطها الكَِذب"املَعاِذر مكاِذب : " ويف احلديث. يكِْذبونك، أي ال يصاِدفونك كاذباً

  .راجز معروف: اِحلرماز

    

كَذَب عليك كذا وكذا، يف معىن اإلغراء، أي عليك به، : وكذلك يقال. مسيلمة احلنفي واألسود العنسي: والكذّابان
وشكا عمرو بن معِديكَِرب إىل عمر ابن . كَذَب عليك الِبزر والنوى: مر أعرايب برجل يعلف شاةً فقال: وقال يونس

والعسل أن . أن تشتكي العصب من كثرة املشي: واملَعص". كَذَب عليك العسلُ : " رضي اّهللا عنه املَعص فقالاخلطاب
  : قال الشاعر. عسلَ الذئب يعِسل عسالً وعسالناً: متشي مشياً سريعاً شبيهاً بالعدو، وهو من مشي الذئب يقال

  ذَب القَراطفُ والقُروفُبأن كَ  أوصت بنيها وذُبيانية

  : وقال

 الليُل عليه فنَسْل برد  عسالن الذئِب أمسى قاِرباً

  ل - ذ-ب

  .وابتذلت الشيَء، إذا امتهنته. بذَلْت الشيَء أبِذله وأبذله بذْالً، إذا مسحت به

وبذَلَ ِعرضه، إذا مل يِقِه .  ضد الصيانة:والِبذْلة. ورجل باذل ملاله، أي سخي به، وبذال ملاله. ضد الصيانة: واالبتذال
ه. املدانسنفس وتبذلَ، إذا امتهن.  

وذبلَ العود وغريه ذُبوالً وذَبالً، . وقد مست العرب بذاالً. ثوب تلبسه املرأة يف بيتها نتبذل فيه، واجلمع مباذل: واِملبذَل
. والرماح الذّوابل مسيت بذلك ليبسها ولصوق ِليطها.  يِبستوذَبلَت شفةُ الرجل ولسانه من عطش أو كَرب، إذا

  : قال الشاعر. عظام ظهر دابة من دواب البحر تتخذ منه النساء مسكاً: والذَّبل

 مسكاً من غير عاج وال ذَبل لها  ترى العبس الحولي جوناً ِبكُوعها
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. آثار البعر والبول على أعجاز اإلبل من خطْرها: والعبس. ارية خادمةطرف الرسغ مما يلي اإلام؛ يصف ج: والكوع

  .الفَتيلة، واجلمع ذُبال وذُبل: والذُّبالة

  .ولَذب باملكان لُذوباً، إذا أقام به، وال أدري ما صحته

  م - ذ-ب

  .كان كثري الغزلً جبيالً أي غليظاً. رجل ذو بذْم، إذا كان قوياً شديداً

  ن - ذ-ب

بل : وقال آخرون. الذنابى والذَّنب واحد: وقال قوم. معروف: وذَنب الدابِة. معروف؛ أذنب يذِْنب إذناباً: نبالذَّ
ذَنب الطائٍر وذناباه وذَنب الفرس وذُناباه، والذَّنب يف الفرس : يقال: قال أبو بكر. منِبت الذنب، واألول أعلى: الذُّنابى

  : قال النِمر ابن تولَب.  الطائر أكثرأكثر، والذّنابى يف

وممى جشائلة الذُّناب غُرِتها ِسراجا  الشَّد تَخال بياض  

مجاري املاء من الِغلَظ : واِملذْنب، واجلمع مذانب. آخره، وكذلك ذُنابته: وذَنبة الوادي والنهر. رذاهلم: وأذناب الناس
  .إىل الرياض

  : قال أبو ذؤيب. ِرف، والواحدة ِمذْنب وِمذْنبةاملَغا: واملذانب أيضاً

 إذا لم نستِفدها نعارها نُضار  وسود من الصيدان فيها مذاِنب

  : قال مهلِهل. موضع بنجد: والذّنائب

 بالذَّنائب أي ِزيِر ألخِْبر  فلو نبش المقابر عن كُليِب

  : قال الراجز. الدلو: والذنوب. ه لئالّ يخِطر فيمأل راكبهخيط يشد به ذَنب البعري إىل حقَب: والذِّناب

لنا ذَنُوب ولكم ذَنُوب  فلنا القِليب تُميفإن أب  

  :  واحتج بقول الشاعر- واللّه أعلم-هو النصيب: والذَّنوب يف الترتيل، قال أبو عبيدة

 وبفحق لشَأٍس من نَداك ذَنُ  وفي كل حي قد خبطْتَ بنعمٍة

ز ليبيضإذا غَر ،اجلراد بلِّياً. وذَنوره محإذا خرج بذنبه من ج ،الضب با يلي . وذَنمم إذا أرطَب ،ر وأذنبسالب بوذَن
  : قال الراجز. أقماعه، وهو التذْنوب

  إن الغَضا ليس بذي تَذْنُوِب  النَّوطَ أبا محبوِب فعلِِّق

ضرب من : والذنبانُ.  الذي يجعل فيه التمر كاجلُلَّة الصغرية، أي احِملْ معك متراً فإن الباديةَ ليس ا مترالوعاء: النوط
  .وبه سمي النبيذ ألن التمر كان يلقى يف اجلَر ويف غريه. ونبذت الشيء أنِبذه نبذاً، إذا ألقيته من يدك. النبت

  ".إن رجالً جاء إىل عمر مبنبوذ: "ويف احلديث. يه أمهالذي تلق: والصِبي املنبوذ
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وأصاب األرض . ويف رأسه نبذ من الشيب، أي شيء يسري. يف أرض بين فالن نبذ من بين فالن، أي فرق يسرية: ويقال
  .نبذ من مطر، أي قليل

  .ونابذَ فالن فالناً، إذا فارقه عن ِقلًى

  و - ذ-ب

    

. وسترى هذا الباب مفسراً يف املعتلّ إن شاء اّهللا. ذوب ذَوباً وذَوباناً، وكذلك كل جامٍد ذاب حىت سالذاب السمن ي

  .اسم رجل: وذُواب، خفيف غري مهموز. العسل بعينه: والذَّوب

  ه - ذ-ب

وضاقت عليه . هب ذَهاباَ وذهوباًوذهب يذ. سرعة يف املشي؛ مر يهِبذ هبذاً ويهتِبذ اهتباذاً ويهتِذب اهتذاباً: اهلَبذ
  .مطر خفيف قليل: والذِّهاب. أي طرقُه: مذاهبه

. معروف: والذَّهب. وفالن حسن املذهب وقبيح املذهب، أي الطريقة. ممشاه لقضاء احلاجة: ومذْهب الرجل

  : كل شيء علَّ مباء الذهب قال األخطل: واملُذْهب

اسأردية الملوك كأنما لب  ِبعذْهه بماء الملَّتْ تَرائب  

  .فأما هذا الداء الذي يسمى املُذْهب فما أحسبه عربياً صحيحاً. ومباٍء مذْهِب

. بِعلَ وبِقر وِحبر وذِئب، إذا فزع من الذئب: ذهب الرجلُ، إذا رأى الذهب الكثري فأفزعه، كما يقولون: ويقال

  .مكيال باليمن، واجلمع أذهاب: والذَّهب

وهذَبت الشيَء أهِذبه هذْباً، إذا خلَّصته ونقَّيته، . أبو بطن من العرب: وذَهبان. موضع: والذُّهاب. اسم امرأة: والذَّهوب
: " ومثل من أمثاهلم. نقي منها: ورجل مهذَّب من العيوب. وهذَبت النخلةَ، إذا نقّيتها من اللِّيف. وكذلك هذَّبته ذيباً

الر أي ذَّبوقد جاء يف الشعر، قال النابغة". جال املُه :  

هق أخاً ال تَلُمتَبسذّب  ولستَ بمجال المهالر ٍث أيعلى شَع  

  .وأهذَب الفرس إهذاباً، إذا أسرع يف جريه، وهو مهِذب. هذَبت الشيء، يف معىن قطعته: وقالوا

  ي - ذ-ب

  .مواضعها يف االعتالل

  لراءباب الباء وا

  وما يتّصل بهما من الحروف 
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  في الثالثي الصحيح 

  ز -ر-ب

  : قال الشاعر. وتبارز الِقرنان، إذا ظهر بعضهما لبعض. برز يبرز بروزاً، إذا ظهر

  ء لجمِعهم هل ِمن مباِرز  سئمتُ من النِّدا ولقد

بزور : وأما قول العامة. معروف: والِبزر.  باجلَهارة والعقلورجل برز وامرأة برزة، يوصفان. الفضاء من األرض: والبراز
  .البقْل فخطأ، إمنا هو ِبزر

  : قال الراجز. كَِنيف يحظَر على الغنم، واجلمع الزروب: والزرب. بطن من العرب ينسبون إىل أمهم: وبنو البزرى

  لكَنيفُالزرب والعنَةُ وا  محلُّها إن عكَفَ الشَِفيفُ

وذكروا . ورمبا سميت قُترة الصائد زريبةَ والزرايب، واحدها ِزربية، وهي النمارق والوسائد. ويسمى الزرب الزريبةَ أيضاً
وزبرت . أزرب البقْلُ، إذا كان فيه يبيس فتلون بصفرة وخضرة، وكأم شبهوه بالزرايب: عن أيب مالك أنه كان يقول

وأهل اليمن يسمون كل . وأصل ذلك النقر يف الصخر. وزبرت الكتاب، إذا كتبته، فهو مزبور. لَ، إذا انتهرتهالرج
  : قال الشاعر. كتاب زبراً

 في عسيٍب ذابل بالِحميرية  أو زبر ِحمير بينها أخبارها

وزبرت البئر، إذا طويتها . الكتاب، إن شاء اللّهوأحسب أن اشتقاق الزبور من . وكانوا يكتبون يف عسيب النخل
. الشعر النابت على كَتده: وزبرة األسد. ، أي ليس له ما يعتمد عليه"الفقري الذي ال زبر لَه : " ويف احلديث. باحلجارة

ربراين: وأسد أزبزة، وأسد مربوأنشد: عظيم الزبرة أيضاً: عظيم الز :  

 عياذ بآصال كالمزبراني  ن البرِدي ِهبِريةلَيث عليه م

  : قال الشاعر. احلمأة: والزبري. واشتقاق الزبري من الزبر، إما من زبر الكتاِب وإما من زبِر البئِر

  فالقَوا من آل الزبير الزِبيرا  جرب الناس آل الزبيِر وقد

  : قال الراجز. كثري اللحم: ركْب إرزب: ويقال. ب زِبرياًوقد مست العر. أي الكَدر

  كأنه جبهة ذَرى حبا  لها لركباً إرزبا إن

  .وقالوا إرزبة أيضاً. معروفة، وأحسب أن اشتقاقها من هذا: واِملرزبة. لقب رجل: ذَرى حبا

  س -ر-ب

سالقطْن، أو شبيه بالقطن، قال الشاعر: الِبر :  

س نَِديفُكأنها ِبرلُغام   
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ما أدري : والبرنس، إن كانت النون زائدة فهو من الِبرس، وإن كانت أصلية فهو من قوهلم. ِبرس وبرس للقطن: ويقال
  .أي الناس مها: أي برنساء هو، أي

    

: وماء بسر. راً، أبسر وكذلك بسر النخلالغض من كل شيء، وبه سمي الرجل بس: والبسر. قبيلة من العرب: وبرسان

عبس : "العبوس، ويف الترتيل: والبسور. امرأة بسرة وغُالم بسر، إذا كانا شابني طريني: ويقال. قريب عهد بالسحاب
 رسر". وبسل بجور: ورسور فقد تكلّ. كريه الوجه واملنظر، وكذلك بى الباسسممت به العرب، فأما الداء الذي ي

  : وبسرت الناقةَ، إذا محلت عليها من غري ضبعة، قال الشاعر. وأحسب أن أصله معرب

 لُِقحن ِلقاحاً غير مبتَسِر عم  طافَت به العجم حتى بذّ ناِهضها

  .فإمنا يصف خنالً فشبهها باإلبل

: والربيس. بس الضرب باليدين، ربسه بيديه، إذا ضربه ماوأصل الر. داهية ربساء، أي شديدة: والربس من قوهلم

  .املضروب أو املُصاب مبال أو غريه

وسيف رسوب، إذا . جبل راسب، أي ثابت يف األرض: وقد قيل. ورسب الشيُء يرسب رسوباً يف املاء، إذا غاص
  : قال الشاعر. غَمض يف ضريبته

  عقيال سيوٍف ِمخْذَم ورسوب  ِسربالَي حديٍد عليهما مظَاهر

. حي يف قضاعة، وحي يف األزد الذين منهم عبد اهللا بن وهب الراسيب، زعموا: ويف العرب حيان ينسبان إىل راسب

انسرب الوحشي إذا دخل يف : ويقال. اجلُحر الذي يأويه ويأوي إليه: وسرب الثعلِب وسرب الضبع. معروف: والسرب
  : قال ذو الرمة. املاء الذي يصب يف السقاء البديع لتغلُظَ سيوره يف خروزه:  والسرب.سربه

ينسكب كأنه  ما باُل عيِنك منها الماء برفْريٍة سمن كُلَى م 

  : قال الراجز. هكذا الرواية الصحيحة، بفتح الراء، وكسرها خطأ

ننِْضحا يرسدن المالب ا  ماء حانَضفَرصالم بلبديع السر  

  .سرب ِقربتك، أي أجعلْ فيها املاَء حىت تنتفخ سيور اخلَرز: يقال

  .سرب املاُء، إذا غاض: ورمبا قالوا. سرب املاُء، إذا جرى على األرض: ويقال

، واهللا "وساِرب بالنهار : "يلويف الترت. وسرب فالن يف حاجته، إذا مضى فيها؛ وكل ماض بنهار يف حاجة فهو ساِرب
  : وذكر أبو عبيدة أن السارب يكون بالليل والنهار واحتج بقول قيس بن اخلَطيم. أعلم

 األحالم غير قريِب وتُقَرب  أنى سربت وكنِت غير سروِب

  : قال األخنس بن شهاب التغِليب. وسرب الفحلُ يسرب، إذا سار يف األرض وذهب

  ونحن خلعنا قَيده فهو ساِرب  أناٍس قاربوا قَيد فَحِلهم وكلُّ
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خلِّ سرب فُالٍن، أي خلِّ : ويقال. فالن واسع السرب، أي رِخي البال: ويقال. فالن آمن يف ِسربه، أي يف نفسه: ويقال
  .وجهته

  : قال الراجز. هذا سرب بين فالن أي نعمهم: ويقال

  أبيض يحمي السرب أن يفَزعا  ها قد ثَِكلَتْه أروعاثُكْلَ يا

  .اذهيب فال أنده ِسربِك، فتطْلُق ذه الكلمة: وكان الرجل يف اجلاهلية يقول المرأته. السرب أيضاً: ويروى

  : قال الشاعر. مر بنا ِسرب من قطاً، وِسرب من ِظباء، وِسرب من نساٍء، وهو القطيع: ويقال

 من التَّنعيم معتَِجراِت خرجن  تَر عيني ِمثَْل ِسرِب رأيتُهفلم 

سرب على اإلبل، أي أرِسلْها قطعةً : ويقال. القطعة من اخليل واحلُمر والظِّباء ما بني العشرة إىل العشرين: والسربة
  .قطعةً

  : قال الشاعر.  العانةالشعر املستطيل من الصدر إىل: واملَسربة. معروف: والسراب

تي اآلنبرسم ا ابيضتُ من نابي على ِجذْم  لمِضضوع  

وسربت املاء تسريباً، إذا . وسربِت النعم وغريها، إذا رعت. املرعى، واجلمع املَسارب: واملَسرب. أصل كل شيء ِجذْمه
. اِمليل الذي يقدر به اجلرح: واِملسبار. اً، إذا قدرت قعره للِقصاص أو للدواءوسبرت اجلُرحْ أسربه أسِبره سبر. أتيت له

  : قال الشاعر. الغداة الباردة: والسبرة. وسبرت الرجل، إذا بلَوته

 برد الماء بالسبراِت يباكرن  عظام مقيل الهام غُلْب ِرقابها

    

الثياب البيض عندهم سابري، وهو منسوب إىل سابور، فثقل عليهم أن رقيق؛ وكذلك كل رقيق من : وثوب سابري
وري، فقالوا ساِبرياً. يقولوا سابة، إذا كانت رقيقة سهلة: وقالوا أيضه، : ويقال. درع سابريربفالن وس رحب ذهب

  .ِحبره وِسبره، وهي أعلى، أي نضرته: وقالوا

  ش -ر-ب

قبيلة من : وبنو البرشاء.  لون الفَرس من أي لون كان إالّ الشهبة؛ فرس أبرش وفرس برشاُءالبرش، وهو لُمع بياض يف
بعض ملوك العِرب، : وجِذمية األبرش بن مالك بن فَهم األزدي. العرب مسوا بذلك لبرش أصاب أمهم، وهلا حديث

  .ا الوضاحوكان أبرص فهابت العرب أن تقول أبرص، فقالوا أبرش، وقالو

  : قال األخطل. موضع معروف: والبشر. طالقة الوجه، فالن حسن الِبشر: والِبشر

  إلى اهللا منها المشتكَى والمعوُل  أوقع الجحافُ بالِبشْر وقعةً لقد

. إذا ألصق بشرته ببشراباشر الرجلُ املرأةَ، : ظاهر اجللد؛ ِعنان مبشر، إذا اخرج ظاهر جلده، ومن ذلك قوهلم: والبشرة

: يقال. اسم يقع على الناس، أسودهم وأمحرهم: ما سقط منه، والبشر: وبشارة األدمي. وبشرت األدمي، إذا قَشرت بشرته

w  .ومل يقولوا ثالثة بشر" أنؤِمن ِلبشرين ِمثِْلنا: "ويف الترتيل. هذا بشر للرجل ومها بشران للرجلني
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: قال أبو حامت: قال أبو بكر. ويبشرك، مثقّل وخمفّف" أن اللّه يبشرِك : " وقد قُرىء. وبشرت الرجل وبشرته مبا يسر به

  : وأنشد خلُفاف". ذلك الذي يبشر اّهللا عباده : " وقرأ أبو عمرو وجماهد. بشرت الرجلَ وأبشرته وبشرته يف معىن

  بالرحل تحتي على العيرانة األجد  لى الحانات أبشُرهوقد غَدوتُ إ

رجل بشري بين البشارة : يقال. اجلمال وحسن اهليئة، وهي مصدر: والبشارة. اسم ملا بشرت به: والبشرى والِبشارة
  : وأنشد لألعشى. وامرأة بشرية

  نَبه البشاشةُ والبشاره  بأن الشيب جا ورأتْ

: ويقال. أول ما يرِطب: أوله، وكذلك تباشري النخل: وتباشري الصبح.  مست العرب ِبشراً ومبشراً وبشرياً وبشرياًوقد

  .رأى الناس التباشري يف النخل، إذا رأوا احلُمرة والصفرة

قالت . ا كان متقارب اخلَلْقورجل قصري الشرب، إذ. معروف، وهو ما بني طَرف اإلام إىل طَرف اِخلنصر: والشبر
  : اخلنساء

  قصير الشِّبر من جشْم بن بكِْر  اللّه ينْكَحني حبركَى معاذَ

  : قال الراجز. أعطاه اللّه الشبر، إذا أعطاه اجلري: ويقال

  موالي الحقِّ إِن المولَى شَكَر  ّهللا الذي أعطى الشَبر الحمد

قال أوس بن حجر يصف . أشبرت فالناً كذا وكذا، إذا خصصته به: ويقال.  فتشبر، إذا عظِّم فتعظَّمشبر فالن: ويقال
  : سيفاً

  غَدير جرتْ في متْنه الريح سلْسُل  الهالكي كأنّه وأشْبرِنيه

والشرب . ى إليها ما يغيض عن األرضنيواملَشابر واحدها مشبر، ومشبرة لغة لعبد القيس، وهي أنهاء تنخفض فيتأد
  .القوم يشربون شاِرب وشرب، مثل صاِحب وصحب: والشرب. مصدر شِرب الرجلُ شرباً

  .احلظّ من املاء، وكذلك فُسر يف الترتيل، واللّه أعلم: والشرب

  : قال الراجز. الذي يسقي إبله مع إبلك: والشريب

 فخَلِِّه حتى يبك بكَّه  ه أكَّهإذا الشَّريب أخَذَتْ

ويف احلديث أن النيب . طني يدار حول النخلة كاحلوض تشرب فيه: اجلُرعة أو السفَّة، والشربة: والشربة من الدواء وغريه
  .ن ماء أو غريهما شرب م: والشراب. ومجع شربة شربات. صلَّى اللّه عليه وسلَّم مر بشربة فتوضأ منها

  .موضع: والشربة. شاربته مشاربةً وِشراباً: والشراب مصدر املُشاربة؛ يقال

  : قال الشاعر. عروق يف باطن احللق، وهي جماري املاء: والشوارب. الشعر على الشفة العليا: والشارب

 عبد آلِل أبي ربيعةَ مسبع  صِخب الشَوارِب ال يزال كأنه

  : قال الراجز. أشربت الدابةَ أو البعري، إذا وضعت يف عنقه حبالً: لويقا

ٍر َأشِْربوها األقْرانيا آَل ِوز  w
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  .أي ضعوا يف أعناقها احلبال

    

واشرأب الرجلُ للشيء، إذا . وأُشِرب قلب فُالن خرياً أو شرا، إذا خالطَ قلبه. بني احلُمرة والبياض: وثوب مشرب
  .بشر به وسر به: وكذلك اشرأب للخرب. يه يشرئب اشِرئباباًأشرف عل

  ص -ر-ب

  .يف جلدها لُمع بياض: وحية برصاء. بياض يقع يف اجللد، معروف: البرص

صرأب على غري قياس: قال أبو حامت. معروف: وسام جمع أباِرصوأنشد. ي :  

  اً يأكل األباِرصالكُنتُ عبد  لو كُنْتُ لهذا خالصا واهللا

بنو يربوع بن : وبنو األبرص. لو كنت أصلح هلذا العمل الذي تأخذين به لكنت عبداً آكل األبارص: خاطب أباه فقال
  : قال الشاعر. حنظلة

  فأدركوا األحدثَ واألقْدما  بنو األبرص أقرانَها كان

 -قال الشاعر. د تكلّمت به العرب، وأحسبه رومي األصلموضع، قالوا، بدمشق؛ وليس بعريب صحيح، وق: والبِريص

  : حسان

البِريص عليهم درن وقون مسل  ييصفقُ بالرحيق السلْس دىرب  

  .بردى فَعلَى، وهو ر بدمشق

وفالن .  أي أمراً واضحاًلقيت من فالن لَمحاً باِصراً،: ويقال. معروف؛ أبصر يبِصر إبصاراً، فهو مبِصر وبصري: والبصر
القطعة من الدم تستدير على األرض أو على الثوب كالترس : والبصرية. حسن البصرية، إذا كان مستبصراً يف دينه

  : وأنشدوا بيت األسعر اجلُعفي. الصغري

  وبصيرتي يعدو بها عتد وأى  بصائرهم على أكتافهم جاءوا

  .هو الدم: أيضاً؛ وقال قومراحوا، : وأى مثل وعى؛ ويروى

وبه سميت البصرة ألن أرضها اليت بني العقيق وأعلى اِملربد كذلك، وهو املوضع الذي يسمى . ِحجارة ِرخوة: والبصرة
  : قال الشاعر. احلَِزيز

 من بصرٍة وِسالم جوانبه  تَداعين باسم الشِّيب في متثلِّم

ضرب من الشجر، واجلمع : والسلَمة، بالفتح". استلمت احلَجر" ومن هذا أخذ . جارةالسالم مجع سِلمة، وهي اِحل
وقد مست العرب بصرياً، ويكْنون الضرير . وثوب ذو بصٍر، إذا كان غليظاً وثيجاً. ِجلده الظاهر: وبصر كل شيء. سلَم

: وبصرى. موضع معروف: واألباِصر. ، هكذا يقول أبو زيدإصبع معروفة، النون فيها زائدة: والِبنِصر. أبا بِصري تفاؤالً

  .سيف بصري: موضع بالشام وقد تكلمت به العرب، وأحسبه دخيالً، ونسبوا إليه السيوف فقالوا

ا فتربصو: " وقد جاء يف الترتيل. وتربصت بالشيء تربصاً وربصت به ربصاً، وهو انتظارك بالرجل خرياً أو شر حيل به w
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  ".به حتى حني 

  : قال الشاعر. ما يل على هذا األمر ربصة، أي تلبث: ويقال

 يوماً أو يموت حليلُها تطلَّق  تَربص بها ريب المنوِن لعلَّها

ا واشتريت الشيء صبرةً، إذ. وبه مسي الرجل صِبرة. هذا الدواء املعروف، الواحدة صِبرة: والصِبر. ضد اجلزع: والصرب
". اقتلوا القاتلَ وآصِبروا الصابر : " ويف احلديث. أن يحبس الرجل حىت يقتل: وقَتلُ الصبِر. اشتريته بال كيل وال وزن

الكفيل، فالن : والصبري. وأصل ذلك أن رجالً أمسك رجالً آلخر حىت قتله آخر فحكم أن يحبس املمِسك ويقتل القاتل
  .صبري فالٍن، أي كفيله

بري، هكذا قال أبو حامت: بريوالصفليس بص ر أيضاً. السحاب إذا تكاثف وفيه بياض، فإذا اسودنبر والصبسحاب : والصن
  .وصنبر النخل، إذا دقَت أسافله. ويوم من أيام العجوز يسمى الصنبر. فيه برد، أصله من صناِبر الشتاء، شدة برده

فأما هذا الصنوبر فأحسبه . اِملبزل الذي خيرج منه املاء: ج املاء من أسفله، وكَذلك صنبور اإلداوةمخر: وصنبور احلوض
  : قال الشاعر. معرباً، وقد تكلّمت به العرب

  أكُفَّ رجال يعِصرون الصنوبرا  كأن بِذفْراها مناديَل قارفَتْ

  :  ِملْقَط الثالثي حيرض عمرو بن هند على متيم ملا قتلوا أخاه أسعدقال عمرو بن. قطعة من حديد أو حجر: والصبارة

  المرء لم يخلق صباره  مبِلغ عمراً بأن من

 لها إال الِحجاره تَبقَى  األيام ال وحوادثُ

. أعاليه: ار كل شيءوأصب. حظرية تتخذ للبهم من حجارة: مل يخلق ِصيارة، والصيارة: والكوفيون يروون هذا البيت

    : قال الشاعر

  وطْفاء تمألها إلى أصباِرها  وباكَرها الشَِتي بِديمٍة عزبتْ

  : وينشد هذا البيت. تركته على مثال مقْلَع الصربة: الصمغ، يقال: والصرب والضرب

  واألطْيبان بها الطُّرثوثُ والصرب  أرض من الجو والسلطان نائية

  .ورمبا روي الضرب بالضاد، وهو اللنب الغليظ اخلاثر، ومن روى الضرب بالصاد أراد الصمغ

لنب يحلب على لنب : والصرب أيضاً. صرب الصيب ليسمن، إذا احتبس نجوه لينعقد الشحم يف بطنه، فهو صرب: ويقال
ثرخحىت ي.  

  : ى بيت امرىء القيسومن رو. اصرأب الشيء، إذا امالس: ويقال

رابةُ حنظل  سراته لدى البيت قائماً كأنروس أو صع داكم  

  .أو صراية، أراد نقيع ماء احلنظل وهو أمحر صاٍف: ومن روى. أراد امللوسة والصفاء

  ض -ر-ب
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ومجع البرض ِبراض . رجل براضاًوبه مسي ال. والبرضة ما تبرضت من املاء القليل. ماء برض، واجلمِع ِبراض، وهو القليل
  .وبروض وأبراض

  : أول ما ينبت منه قال الشاعر: والباِرض من البهمى. وتربض الرجل حاجته، إذا أخذها قليالً قليالً

 حتى آنَفَتْه ِنصالُها وصمعاء  رعى باِرض البهمى جميماً وبسرةً

. ضبِت الشاةُ وغريها من الدواب تربض ربضاً وربضت الشاة لغة مرغوب عنهاور. أي أصابت أنفَه؛ يعين محارة وحش

وربض الرجل األمر إذا وطّأه، . ربضت أيضاً، ورمبا قيل للسباع، فأما املعروف للسباع فجثَم: وقد يقال لذوات احلافر
  : وأنشد. وبه سمي ربض املدينة: قال األصمعي. أهله ومرتله: وربض الرجل

  يا ويح كفّي من حفِْر القَراميص  جاء الشتاء ولما أتِّخذْ ربضاً

  .وهي حفرية حيفرها الرجل يف األرض ليستكن ا من الربد، واحدها قرموص

، جاءنا بثريد كأنه ِربضة أرنٍب: ويقال. القطعة العظيمة من الثريد: والربضة. أمعاؤه، واجلمع إُرباض: وربض البطِن
هذا ربيض بين : احلماعة من الغنم، الضأن واملعز فيه واحد، يقال: والربيض. بكسر الراء، أي كأنه جثَّة أرنب جامثٍة

ونهي عن الصالة يف مبارك اإلبل، وجاَءت الرخصة يف . مواضع ربوضها: ومرابض الغنم. فالن، أي مجاعة غنمهم
  .مرابض الغنم

. رضاب املُزن ورضاب النحل: تقطّع الريق يف الفم، وكثر ذلك حىت قالوا: والرضاب. اً ومربضاًوقد مست العرب ِرباض

معروف، للسيف وغريه، وهو : والضِرب. ويوم راضب، إذا كان دائم املطر. والرجل يترضب املرأةَ، إذا ارتشف ريقَها
  : قال الشاعر. ثل الرِمية للشيء املرميالشيء املضروب م: والضريبة. مصدر ضربه يضِربه ضرباً

  كفاك من الضريبة ما استطاعا  مس الضريبةَ شفرتاه إذا

وظيفة أو إتاوة : والضريبة. ما أحسن ما فَتق الصيقل هذه الضريبة، يعنون السيف: وربما مسي السيف ضريبة؛ يقال
فالن كرمي الضرائب، : الطبيعة، يقال: والضريبة. ب معروفاسم رجل من العر: والضريبة. يأخذها امللك ممن هو دونه

اللَّبن : والضريب. وفالن ضريب فالن، إذا كان شبيهاً به. وليس لفالن ضريب، إذا كان معدوم الشبيه. أي اِخلصال
  : قال الشاعر. اخلاِثر

  ضريب ِجالد الشَّوك خَمطاً وصافيا  كنت أخشى أن تكون منيتي وما

قيط: ريبوالضالسيف. اجلليد الذي يسقط من السماء حنو الس ِربته، بكسر الراء: ومضب. ظُباملكان الذي : واملَضر
املطر اللني : والضرب. اخلفيف اللحم: والضرب من الرجال. الفُسطاط العظيم: واملضرب. يضرب فيه اإلنسان وغريه

  .وهذا ضرب من املتاع، أي نوع منه

  .أتانا بضرٍب من العسل أي صلب، قد استضرب العسل أي اشتد:  العسل الصلْب، يقال:والضرب

    

وضرب فالن يف األرض، إذا خرج فيها تاجراً أو غازياً، ضرباً . قطعة من األرض غليظة تستطيل يف السهل: والضارب
. وضرب الدهر م ضرباناً، إذا تصرف م. رق ضرباناًوضرب الِع". وإذا ضربتم يف األرض : "ويف الترتيل. وضرباناً w
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وضرب الفحلُ الناقة ضراباً، وأضربته أنا . وضربت فالنة يف بين فالن بعرٍق ذي أشِب، إذا أفسدت نسبهم بوالدا فيهم
وأضرب .  أحد ما جاء على ِتفعالواستضربِت الناقة إذا أرادت الفحل، فإذا ضرا فهي ِتضراب، وهذا. إياها إضراباً

  .الرجلُ عن األمر إضراباً

  .وتضارب القوم مضاربةً وِضراباً. وضارب فالن لفالن يف ماله، إذا تجر فيه

وضبرت الكتب وغريها . وفَرس ِضِبر، ِفِعل من ذلك. وبه مسي الرجل ضباراً. الوثب؛ ضبر الرجل يضِبر ضبراً: والضبر
شديدة : وناقة مضبرة. وفالن ابن ضبارة، بفتح الضاد، وهو اسم من أمساء األسد. واالسم اإلضبارة. اً، إذا مجعتهاتضبري
  .اسم رجل، وهو أبو بطن من العرب: وضباِري. اخلَلْق

ضرب من الشجر يقال إنه : والضبر. اجلماعة من الناس: والضبر. اسم النون زائدة، وهو من الضبر، وهو الوثب: وضنبر
ان اجلبليالرم.  

  ط -ر-ب

رجل بيطر وِبيطْر : وقالوا. الشق يف جلد أو غريه؛ بطَرت اجلرح أبطُره بطْراً وأبِطره، وهو أصل بناء البيطار: البطْر
  .ر يبطَر بطَراًإفراط األشر؛ بِط: والبطَر. وكل مشقوق فهو مبطور وبطري. ومبيِطر، وكلّه راجع إىل ذلك

  : قال الشاعر. ورمبا مسيت جملة اخليل رباطاً. وربطت الشيَء أرِبطه وأربطه ربطاً، إذا شددته

 فلم يفِْلحن يوم ِرهاِن نَِكدن  فإن الرباطَ النُّكْد من آل داحس

أكْرمت : " ومن أمثاهلم. ونعم الربيط هذا الفرس. املربوط الذي ال يرود: والفَرس الربيط. احلبل الذي يربط به: والرباط
  .املقام يف الثغور، وهي املرابطة: والرباط. ، أي أصبت فرساً كرمياً فارتِبطه"فآرتِبط 

 .، أي اصربوا على الطاعة، واهللا أعلم"وراِبطوا: " وذكر قوم من أهل العلم أن قوله جلّ وعز. القوم املراِبطون: واملراِبطة

  : ويروى. موضعه الذي يربط فيه، بكسر الباء: ومرِبط الفرس

  لَِقحتْ حرب وائٍل عن ِحياِل  مرِبطَ النّعامة منّي قَربا

  .وفالن رابط اجلأش، إذا كان ثابت القلب عند الفزع. والكالم الصحيح كسر الباء

  . كالرطَبومتر ربيط، وهو أن يعبأ يف إناء وينضح عليه املاء حىت يبقى

والرطاب . وأرطب النخلً إرطاباًَ ورطَب ترطيباً. معروف: والرطَب. الكأل ما دام رطباً: والرطْب. ضد اليابس: والرطْب
ورطَّبت الثوب وغريه . اللَدن اللين: والغصن الرطيب. مجع رطبة، وهو ما اقتضب من القَضب رطباً فأكلته املاشية

  : قال الشاعر. أن يستخفك الفرح أو احلزنُ: والطرب. يا رطاِب، شيء تعاب به: ويقال للمرأة. تهترطيباً، إذا بلل

  طَرب الوالِه أو كالمختبْل  طِرباً في إثرهم وأراني

. تنرع إىل أوطاا: وإبل ِطراب". الكرمي طَروب : " ومثل من أمثاهلم. ورجل طَروب وِمطراب، إذا كان كثري الطرب

  : قال الشاعر. الذي ميد صوته بقراءة أو غناء: املطربو

w  تَغَرد مياح النَّدامى المطرِب  باألسحاِر في كل سدفٍَة يغرد
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  .طرق متفرقة: واملَطاِرب

  ظ -ر-ب

  .املبظِّرة: وكانت العرب تسمي اخلَتانة. استعمل منه البظْر، وهو معروف

قال علي رضي اهللا عنه . اللحمة يف الشفة العليا إذا عظمت قليالً: والبظارة. ف حيائهااهلُنية يف طر: وبظارة الشاة
  ".فما تقول أنت أيها العبد األبظَر : "لشريح

العقَد : وأظراب اللجام". الشمس على الظراب : " جبل منبسط، واجلمع ِظراب، وكذلك فسر يف احلديث: والظَِّرب
  : ل الشاعرقا. اليت يف أطراف احلديد

 نَواجذُه على األظراِب باٍد  ومقطِّع حلَقَ الرحالة شاِمخ

  .دويبة منتنة الرائحة، ومجعها الظِّربى والظِّربان: والظَِّربان

  ع -ر-ب

ا، أي أمتّ هذا أبرع من هذ: ويقال. برع الرجل براعةً إذا متَّ يف مجال أو علم، فهو بارع، واملرأة بارعة، واالسم البراعة
عروأحسن، وكل شيء تناهى يف مجال ونضارة وغريها من حماسن األمور فقد ب.  

    

ِبروع، وهو خطأ؛ ليس يف كالمهم ِفعول إالّ : ويقول قوم. اسم من أمساء النساء، الواو زائدة، وهو من الرباعة: وبروع
لغتان معروفتان للظِّلف واخلُسف، واجلمع : والبعر والبعر. ِخروع، وهو كل نبت، وِعتود، وهو واٍد أو موضع: حرفان
اسم جيمع الذكر : والبعري. ما اجتمع فيه البعر من أمعائها: ومبعر الشاة وغريها. ورمبا قيل للبعري ثلَطَ وللبقر أيضاً. أبعار

ومجع البعري يف أدىن . ناقة: ما هي؟ فقال: صرعتين بعري يل، فقلت: ورووا عن األصمعي أنه مسع أعرابياً يقول. واألنثى
  : قال الشاعر. العدد أبِعرة، وأباِعر يف الكثري

 إذا حركْن غير األباعِر وهن  ترى إِبالً ما لم تحرك رؤوسها

  : قال الشاعر. ويقال بعران أيضاً. كأا إذا فزعت اشتد سريها فكأا غري األباعر، أي هن أسرع منها

  وبعران ربي في البالد كثير  أسأَل العبد اللَئيم بعيره نوأ

وربع الرجلُ باملكان يربع ربعاً، إذا . موضع، زعموا: والبيعر. لقب رجل معروف: والبعار. حي من العرب: وبنو بعران
  .وربع فالن احلجر وغريه، إذا ازدملَه بيده.  الربيعاملرتل يف: واملَربع. وربعنا يف موضع كذا، إذا أقمنا به. أقام به

وربع وتره، إذا . ربع فالن باجلاهلية وخمس يف اإلسالم: ويقال. وربع فالن يربع، إذا أخذ اِملرباع، وهو ربع الغنيمة
جعله على أربع قُوى.  

وللربيع مواضع؛ ورمبا سمي . السنة، شتاء وربيع وصيف وخريفجزء من أجزاء : والربيع. وربع القوم، إذا صار رابعهم
: ورمبا سمي احلظّ من املاء لألرض ربع يوم أو ربع ليلة. الغيث ربيعاً ورمبا سمي الكأل ربيعاً، ورمبا مسي الوقت ربيعاً
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تربعنا العام، مبوضع كذا، إذا كنا : ويقال. تورمبا سمي النهر ربيعاً يف بعض اللغا. لفالن يف هذا املاء ربيع: ربيعاً، يقال
وأربع فالن فهو مرِبع، إذا ولد له . وأربعنا إبلَنا، إذا رعيناها يف الربيع. ورِبعنا، إذا أصابنا الربيع، وهو املطر. به يف الربيع

  : وأنشد. يف شبابه، وولده ربعيونْ

   له ِربعيونأفلح من كان  بني صبية صيفيون إن

: ويقولون. فإذا كان ذلك من عادا فهي ِمرباع. مرابع: تنتج يف أول الربيع وولدها ربع، ومجع الناقة املُرِبع: وناقة مرِبع

ره الربع ذَرعاً، فإذا مشى اهلُبع مع الربع أبط. ما له هبع وال ربع، فالربع الذي تقدم ِذكره، واهلُبع الذي ينتج يف الصيفية
ورجل مربرع ومرتبع وربع وربعة، إذا كان معتدل اخللق وسطاً من . أي غلبه بقوته فهبع بعنقه كأنه يستعني يف مشيه

  : قال العجاج. الرجال

  رباِعياً مرتَِبعاً أو شَوقَبا

ورجل مربوع . الكُمت املرابيع:  اخليل وجدوا أصرب، فقالواوسئلت بنو عبس عن أي. اتمعة اخلُلْق: واملرابيع من اخليل
  : قال الراجز. ومربع، إذا أخذته حمى الربع، وهو أن تأخذه يوماً وترفهه يومني

 تُنِْقض بالضلوع حوأبة  بئس مقام العزب المربوع

  : وقال الشاعر

  كالنّاحِطجنَّه الليُل إذا  من المربعين ومن آِزل

وأخذت حمى الربع من أوراد اإلبل، وهي أن ترد يوماً وترعى يومني وترد يف اليوم الرابع، وأصحاا . اآلِزل من األزل
عصا قصرية يأخذ الرجالن بطرفيها فيحمل ا العكْم على ظهر : واِملربعة. املرتل يف الربيع خاصةً: واملَربع. مرِبعون

  : زقال الراج. الدابة

هعبن وهاِت المروهاِت  هاِت الشِّظاظَي هلَنْفَعقَ الناقِة الجسو 

وما يف . وبنو فالن على ِرباعتهم، أي على مواضعهم يف اجلاهلية. وزن مخسمائة رطل: والوسق. اجلافية الغليظة: اجلَلَنفعه
  : شاعرقال ال. بين فالن أحد يغين ِرباعته ورباعته إال فالن، أي قومه

 إذا يهم بأمٍر صالٍح فَعال  ما في معد فتًى يغْني ِرباعتَه

  .إذا املنون أِمرت فوقه حمال: ويروى

والذكر رباع، واألنثى رباِعية، خمفَّف، . والرباعي من الدواب يف احلافر والظِّلف واخلُف، وهو الذي سقطت رباِعيتاه
  : وأَنشد

   شوقبارباعياً مرتبعاً أو

  .معروفة، وله أربع رباعيات بعد الثنايا من فوق وأسفلُ: ورباِعية اإلنسان

    

wوأخربنا أبو عثمان عن التوزي عن أيب عبيدة . معروف، بكسر الباء؛ وزعم قوم أم مسعوا األربعاء بفتح الباء: واألرِبعاء
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  .األربعاء، وزعم أا فصيحة

قال . ربيع املال أيضاً: وقد قيل. جزء من أربعة: وربع املال. ضرب من العدد: وأربعة.  موضع:واألربعاء، بفتح الباء
  : الشاعر

 ربع الرهان وال الثَّمين إلى  وِمثل سراِة قومك لن يجاروا

والعشري، كما قيل بل قد قيل التسيع : وقال بعضهم. ومل جتاوز العرب يف هذا املعىن الثمني؛ هكذا يقول بعض أهل اللغة
  .والكالم األول أعلى. الثمني

  .ربيعة أيضاً الجتماعها: وتسمى بيضة احلديد. الصخرة العظيمة: والربيعة

وقد مست العرب ربيعة وربيعاً وربيعاً، وهو أبو بطن منهم، . سم، زعم قوم أن اشتقاقه من الصخرة العظيمة: وربيعة
  .ين متيمبطون من ب: والربائع. وِمربعاً

وربيعة بن مالك أخو حنظَلَة بن مالك وهم ربيعة اجلُوع، وربيعة بن حنظلة الذين منهم أبو بالل ِمرداس وأبن حبناء 
املسافة بني أثايف الِقدر اليت جيتمع فيها : والربعة. الشاعر، وربيعة بن مالك بن حنظلة رهط احلَنتف بن السجف التميمي

بني : ما الربعة؟ فأدخل يده حتت اخلوان فقال: كان معنا أعرايب على اِخلوان فقلنا: اخلليل أنه قالوذكروا عن . اجلَمر
  : قال الشاعر. ارتبع البعري ارتباعاً وربعة، وهو أشد العدو: ويقال. هذه القوائم ربعة

هكضتَر ِضيلطَ العرِت العرورأم  وآع ئداء والربالفوارس بالدهع 

  .طَبلة جيعل فيها الطِّيب وحنوه: والربعة. حي من األزد: والربعة

  : قال الراجز. الرجل الضعيف: والروبع

  على آسته روبعةً أو روبعا  همزنا عزه تَبركَعا ومن

ورعبته أنا أرعبه، فأنا راعب . هو مرعوبرِعب الرجل يرعب رعباً ف. الفَزع: والرعب. ما ينخل من احلوارى: والربع
رقْية من السحر، وهو شيء تفعله العرب، كالم تسجع فيه يرعبون به السحر، وفاعل ذلك راعب : والرعب. له

  .رعب الراقي يرعب رعباً، إذا فعل ذلك: ورعاب؛ يقال

شطائب : والترعيب. زغَب، بالزاي والراء، والزاي أكثر: ًء، فقد قالوارعب الوادي جبنبتيه، إذا امتأل ما: فأما قوهلم
شاطىء النهر، : والعرب. وأحِسب أن الرعباء موضع. مصدر رعبته ترعيباً وترعاباً: والترعاب. السنام، إذا قُطعت مستطيلة

وعبرت النهر أعبره عبراً، . ر؛ وأىب األصمعي إال الضمعب: وقد قالوا. وناقة عبر سفر، إذا كانت قوية عليه. ومها ِعربان
ورجل حسن الِعبارة، إذا ". للرؤيا تعبرون : " ويف الترتيل. وكذلك عبرت الرؤيا أعربها وعبرا تعبرياً، واالسم العبارة

: وربما قيل لتردد الدمع يف العني.  البكاء يف الصدرتردد: والعبرة. كثري األهل: وجملس عبر. كان حسن األداء ملا يسمع

. عبرى، كما قالوا ثَكْلى: وقد قالوا. أمك عاِبر، يف معىن ثاكل: وامرأة عابر، إذا يأت للبكاء، ومنه قيل للرجل. عبرة

م يزعمون أن الشعرى العبور فأما حديث األعراب فإ. مسيت بذلك ألا عربت املَجرة: قال قوم. العبور: والشعرى
والعبور يف بعض . والعبور تراه إذا طلع فهي مستعِبرة، والغميصاء ال تراه فقد غَِمصت من البكاء. والغميصاء أختا سهيل

ويف . برلك يف هذا األمر ِعبرة ومعت: يقال. ما اعتربت به من اآليات: والِعبرة. اجلَذَعة من الغنم أو أصغر منها: اللغات
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  .قبيلة من العرب: وبنو عربه". إن مل تناِجك إخباراً ناجتك اعتباراً : " بعض كالمهم

  .وعابر بن أرفخشد بن سام بن نوح، إليه اجتماع نسبة العرب وبين ِإسرائيل ومن شاركهم يف نسبهم، واهللا أعلم

بل هو أنواع من : لزعفَران بعينه، وقال آخرونهو ا: ضرب من الطِّيب، واختلف فيه أهل اللغة، فقال قوم: والعبري
  .الطِّيب تخلط

ريبال: والعار، والضدر الذي ينبت على شاطىء األلغة معدولة عن : والعربانية. ما نبت يف السفوح وغريها: الس
  : ل الراجزقا. مل يخنت: وغالم معبر. وكَبش معبر، إذا مل يجز صوفُه ليستفحل. السريانية

  تَلِْويةَ الخاتِن زب المعبِر  يلوي باللِّحاء األقْشَِر فهو

    

وسمي يعرب بن قَحطان ألنه أول من انعدل . ضد العجم، وكذلك العرب والعجم، كما قالوا عرب وعجم: والعرب
عابر بن قَحطان ِمن ولده، وهو أبو قحطان كما يقول وقال بعض النسابني إن هود ابن . لسانه عن السريانية إىل العربية

قحطان بن اهلَميسع بن التيمن بن قَينان بن نابت بن إمسعيل : فأما من نسب قحطان إىل إمسعيل فإنه يقول. بعض النساب
  .صلوات اهللا عليه

  .اسم، وهو عريب بن زيد بن كَهالن: وعِريب

عاد ومثود وِعمليق وطَسم وجديس وأميم : سبع قبائل: والعرب العاربة. ا أحدما بالدار عريب، أي ما : ويقال
: وقال صلَّى اّهللا عليه وسلَّم ملا انتهى إىل معد بن عدنان. وجاِسم، وقد انقرضوا كلُّهم إالّ بقايا متفرقني يف القبائْل

   ".وقروناً بني ذلك كثرياً: "قال اهللا وتعاىل". كَذَب النسابون "

وعِربت املعدة، ". الثيب تعرب عن نفسها: "ويف احلديث. وأعرب الرجلُ حبجته، إذا أفصح عنها. يبيس البهمى: والِعرب
  .إذا فسدت

  .ورجل معِرب، إذا كان فصيحاً. إيضاح فصيحه: وإعراب الكالم

  : قال الشاعر. له خيل عراب: ورجل معِرب

 يبين للمعِرِب صهيالً  يويصهُل في مثل جوف الطَِّو

  .هذه عربيتنا، أي لغتنا: العربية، فيقولون: وتسمي محري اللغة. إذا مسع صهيله رجل له خيل ِعراب عرف أنه عريب: يقول

إذا مسعتم الرجلَ يعيب أعراض الناس فعربوا عليه قولَه : " ويف احلديث. عربت على الرجل، إذا رددت عليه قوله: ويقال
  .أي ردوا عليه قولَه، "

  : ومنه اشتقاق عرابة، اسم، وهو عرابة األوسي الذي مدحه الشماخ بن ِضرار فقال فيه. النهر الشديد اجلري: والعربة

 عرابةُ باليميِن تلَقّاها  إذا ما راية رفعتْ لمجٍد

اجلمعة؛ معرفة ال تدخلها األلف والالم يف اللغة يوم : ويوم عروبة. الذي تسميه العامة الربون: والعربان والعربون
  : قال الشاعر. الفصيحة

 كيوم عروبةَ المتطاول يوماً  وإذا رأى الرواد ظل بأسقف
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  : قال الشاعر. وقد جاء يف الشعر الفصيح باأللف والالم أيضاً

  يوائم رهطاً للعروبة صيما

  :  آخروقال. قُيام: يفعل كما يفعلون، وصيم: يوائم

 العروبة أوراداً بأوراِد يوم  نفسي الفداء ألقوام هم خَلطوا

. وقد جمع اإلعراب أعاريب يف الشعر الفصيح. إيضاح فصيحه: وإعراب الكالم. وعربت الفرس تعريباً، إذا بزغْته

يف الترتيل، واللّه أعلم، يف قوله عز وكذلك فسره أبو عبيدة . املُحبة لزوجها، املُظهرة له ذلك: والعروب من النساء
  ".عرباً أتراباً : " وجل

  غ -ر-ب

الدفعة الشديدة : والبغرة. أمحق ال يجأى مرغَه، أي ال حيبس ِريقه: وتقول العرب. اللعاب: لغة يف املَرغ، واملرغ: البرغ
  :  قال الراجز.من املطر؛ بغرت السماُء تبغر بغراً وبغرةً شديدةً

فَرتْ فيه السواقي وزفَرةَ  وزغرب رنجم هاج ليالً فانكَد 

التراب املدقَق، : والربغ. كثرة شرب املاء؛ بِغر يبغر بغراً: والبغر. ما دفعته بيدك، بالفتح، والدفعة من املطر ال غري: الدفعة
  .الكثري من كل شيء، واالسم الرباغة: غواألرب. موضع معروف: ويربغ. مثل الرفْغ سواء

ورغبت عنه، إذا صددت عنه، وأنا راغب، فيهما . رِغبت يف الشيء رغَباً ورغْبةً ورغْبى، إذا ملت إليه: والرغْبة من قوهلم
  .رغبويل يف ذلك رغْبة ورغْبى، ويل عنه م. مراد: مكروه؛ ومرغوب فيه: والشيء مرغوب عنه. مجيعاً

واسع، : وموضع رغيب. كثري األخذ بقوائمه من األرض: وفرس رغيب الشحوة. نِهم شديد األكل: ورجل رغيب
قال . العطاء الكثري الذي يرغب يف مثله، واجلمع رغائب: والرغيبة. موضع، من هذا اشتقاقه: واِملرغاب. ومواضع ِرغاب

  : الشاعر

 الذي يعطي الرغائب فآرغَِب إلى  نَىومتى تُِصبك خصاصة فآرج الِغ

والرغْب والرهب والرغْب والرهب والرهبة واحد، ورهبوت ورغَبوت ورهبوتى . وقد مسوا راغباً ورغيباً ورغْبان
  .ورغَبوتى

   :قال الشاعر. باقيه قبل الطهر: وغُبر احلَيض. باقيه، وكذلك غربه: وغبر كل شيء

  وفَساِد مرِضعٍة وداٍء مغِْيل  من كل غُبِر حيضة ومبرإ

    

  : قال الشاعر. باقي اللنب يف الضرع، واجلمع أغبار: والغبر

 ال تدري من النّاتج إنك  ال تَكْسع الشوَل بأغبارها
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ر منها ولداً فولدت له غُبر، أبا حي من لعلّي أتغب: وتزوج رجل من العرب امرأة قد أسنت، فقيل له يف ذلك، فقال
الباقي؛ هكذا يقول بعض أهل اللغة، : املاضي، والغابر: والغابر. العرب، وهو غُبر بن غَنم بن يشكُر بن بكر بن وائل

غَبر : ويقال. يف الباقني، واللّه أعلم" إلّا عجوزاً يف الغابرين : " وفسر أبو عبيدة قوله تعاىل. وكأنه عندهم من األضداد
  .الدهر غبوره، أي مضى مِضيه

قوم جيتمعون على : وبنو غَبراء. ما أقَلَت الغبراُء مثلَ فالن، يعنون األرض: ويقولون. معروف، ومثله الغبرة: والغبار
  .برياء فدخيل يف كالمهمفأما هذا الثمر الذي يسمى الغ. نبت تأكله الغنم: والغبراء والغبيراء. الشراب عن غري تعارف

  .صوت يردد بقراءة وغريها: والتغبري. أرض تركبها الشجر: والغبرة

حده، : وغَرب كل شيء. بثرة تكون يف العني تغذّي وال ترقَأ: والغرب. خالف الشرق: والغرب. دلو عظيمة: والغرب
  .وكذلك غُراب كل شيء

  .غرب وغرب، إذا جاءه من حيث ال يدري بهوأتاه سهم . مسيله: وغَرب الدمع

  .وغَربت الشمس غُروباً

مشارق : واملَشارق واملَغارب. مشِرقا الصيف والشتاء ومغِربامها: واملَشرقان واملَغِربان. معروفان: واملَشِرق واملَغِرب
  .الشمس ومغارا ألا كلَّ يوم تشرق من موضع وتغرب يف موضع انقضاء السنة

، أي هل من خرب "هل من مغربِة خبٍر: "ويقال. أغْرب عين، أي ابعد: غَرب الرجلُ تغريباً، إذا بعد، ومنه قوهلم: قالوي
  .ما احندر من سنامه إىل عنقه: وغاِرب البعِري. وأحسب أن اشتقاق الغريب من هذا، واملصدر الغربة: جاء من بعد

  : قال الشاعر. الطائر املعروف، واجلمع ِغربان وأغرب وغرب وأغِْربة: رابوالغ. أعاله: وغارب كل شيء

  وأنتم ِخفاف مثُل أجنحة الغُرِب  لكم لم تدِركوا ِرجَل شَنفرى ما

  : قال الشماخ. وغُراب كل شيء حده. حد السكّني والفأس: والغراب

   مشاِرزعدو ألوساط الِعضاِه  عليها ذات حد غُرابها فأنحى

  : قال الشاعر. حرفا الوِركني املشرفان على اخلاصرتني: وغرابا الفرس والبعري. املعاداة واملخاشنة: واملُشارزة

نق الجمائَل بعدما وقَربربالز  بان أوراكها الخَطْرعن ِغر بتقو  

والفرس املُغرب تتسع غرته يف . ، وهو مأخوذ من املُغربويسمى البرد غُراباً لبياضه. والقُوباء من هذا. تقشر: تقوب
الذي يبياض شعر رأسه وحليته : والرجل املُغرب. وقيل للصبح مغرب من هذا. وجهه حىت تجاوز عينيه وتبيض أشفاره

طائر، وليس : وعنقاُء مغِرٍب. األسود، وأحسب أن اشتقاقه من الغراب إن شاء اهللا: والِغرِبيب. من ِخلْقَة ال من ِكبٍر
  : قال الشاعر. بثَبٍت، غري أم يسمون الداهية عنقاء مغرب

  به من يد الحجاج عنْقاء مغِْرِب  سليمان الخليفةُ حلقَتْ لوال

  .شجرة: والغرب. إناء من فضة: والغرب

  ف -ر-ب
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  .أمهلت يف الثالثي

  ق -ر-ب

. وسميت السيوف بارقةً وبوارق تشبيهاً بالربق. والسحابة بارقة، واجلمع بوارق. ربوقمعروف، واجلمع ال: البرق

ومسعنا الرعد قرنا، إذا رأينا البدعقْنا حنن وأرردد: ويقال. وأب قاً، إذارالرجل ب قرد، إذا جاء . بعرق يل وتربوإنك لت
  : وأنشد األصمعي. متهدداً

  فقُل ألبي قابوس ما شئت فآرعِد  ن ذاِت ِعرٍق ثَنيةًجاوزتْ م إذا

  : قال الشاعر. وبِرق الرجلُ يبرق برقاً، إذا شخص بطَرفه ِمن فَزع أو عجٍب

 مي ساِفراً كاد يبرقُ لعينيه  ولو أن لقمان الحكيم تعرضتْ

  : قال الشاعر. لشيًء بريقاً وبرقاناً، إذا ملعوبرق ا". فإذا بِرق البصر: " ويف الترتيل

ل كأنحقان سرريقَه بب  ض وماءرتِْنه حال عن مج  

    

ومجع أبرق أباِرق، ومجع برقاء . واألبرق والبرقة والبرقاء واحد، وهي آكام فيها طني وحجارة. الثوب األبيض: السحل
ورجل برقان، إذا كان براق . وجبل أبرق، إذا كان ذا لونني، سواد وبياض أو غري ذلك. برقاوات ومجع برقَة برق

  .قبيلة من العرب: وبنو بارق. احلَمل، أعجمي معرب: والبرق. البدن

  .وقد مست العرب بارقاً وبريقاً وبرقاناً. موضع بالسواد قريب من الكوفة: وباِرق

ما أطيق تكْذابك وتأثامك تشول بلسانك : " ومثل من أمثاهلم. يت تشول بذنبها، ليست بالقحوناقة بروق، وهي ال
  : قال الشاعر". شوالن البروق 

 أنف إذا ما ضن باللبِن ِرئمان  أم كيف ينْقع ما تُعطي البروقُ به

  .ليل فينبتنبت ضعيف يغنيه اليسري من ندى ال: والبروق. العلوق به: ويروى

  ".أشكَر من بروقَة : "ومثل من أمثاهلم

وامرأة براقة . اسم: وبراقة. اشتقاقها من الربق إن شاء اهللا. الدابة اليت حمل عليها النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: والبراق
  : قال الشاعر. اجلسم، أي صافيته

  بها لببظَبية أفضى كأنها  براقةُ الجيد واللَّباِت واضحة

ومجع البقر باِقر وبقري . معروفة، من األهلي والوحشي: والبقَر. اليت تستبني فيه خطوط سود ومحر: والبرقان من اجلراد
  : قال الشاعر. وبيقور

 كحوض الباِقر المتهدم قفْراً  ما لي رأيتك بعد أهلك موِحشاً

  : وقال آخر
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  الِت البيقُوراعائل ما وع  ما ومثله سلع ما عشَر

عالَين، : نبت؛ وعائل من قوهلم: والسلَع. يف هذا البيت صلة، وهي لغة ثَقَفية، وقد تكلم ا غريهم" ما: " قال أبو بكر
إن و" إن البقَر نشابه علينا : " وقد قرىء. عالت البيقّورا، أي أثقلت هذه السنةُ البيقور باهلُزال والضر: وقوله. أي أثقلَين

: والبقرية. وبقَرت البطن أبقُره بقراً، إذا شققته، فهو بقري ومبقور. وبِقر الرجلُ، إذا فزع فلم يربح. الباقر تشابه علينا

  .وتبقَّر الرجلُ يف املال، إذا اتسع فيه، مثل تبحر. ِخرقة يجعل هلا جيب يلبسها الصبيان، فكأا قد بقرت، أي شقَّت

  : قال الشاعر. صبيانُ البقَيرى، وهي لعبة، يبقرون األرض وجيعلون فيها خبيئاً، وهو التبقري، والعبها املُبقرولِعب ال

  لها مثل آثار المبقِِّر ملْعب  فما تنفك حول متاِلٍع أبنَّتْ

نبت ذكره أبو : والبيقَران. ر، أي الشقموضع، الياء فيه زائدة، هو مأخوذ من البقْ: جبل، وبيقَر: أقامت، ومتاِلع: أبنت
  .مالك، ال أدري ما صحته

  : وأنشدوا: بيقَر الرجلُ، إذا خرج من الشام إىل العراق: وذكر بعض أهل اللغة أنه كان يقال فيما مضى

  بأن امرأ القيس بن تَمِلك بيقَرا  هل أتاها والحوادثُ جمة أال

  : قال الشاعر. ذا عدا منكِّساً رأسه خاضعاًوبيقَر الرجلُ، إ

  بيقَر من يمشي إلى الجلْسِد  يجتاب شُقارى كما فباتَ

. حبيل يشد يف عنق احلَمل أو البهمة، واجلمع أرباق، ويقال له الربقَة أيضاً: والربق. صنم كان يف اجلاهلية: واجلَلْسد

حجوا بالذُّرية ال تأكلوا أرزاقَها وتتركوا : " ويف احلديث عن عمر. باألرباق، والشاة مربوق وربيقوبهم مربق، إذا قرن 
وأخرج فالن ِربقَةَ اإلسالم من عنقه، إذا فارق . وقطعت ِربقَةَ فالن، إذا كان يف هم ففرجت عنه". أرباقَها يف أعناقها 

  .وأعتق فالن رقبةً، إذا أعتق نسمة.  الرجلَ أرقُبه ِرقْبةً وارتقبته ارتقاباً، إذا انتظرتهورقَبت. معروفة: والرقَبة. اجلماعةَ

وفككت رقبةَ فالن، إذا . وأعطى من رقَبة ماله، أي من خالصه. ورقبت الرجلَ والدابة، إذا طرحت يف رقبته حبالً
يعطي الرجلُ داراً أو أرضاً رجالً فإن مات قبله رجعت إىل ورثَته، أن : والرقْبى، مقصور يف وزن فُعلَى. أطلقته من أسره

  .وإمنا سميت رقْبى ألن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه

املوضع الذي يقعد فيه : واملَرقَب من اجلبل. واملَراقب واحدها مرقب، وهي املَرايب واحدها مربأ، وهو موضع الربيئة
  . مراقبالربيئة، ومجعه

    

الغليظ الرقبة من األسد : واألرقَب. غليظ الرقبة: ورجل رقَبان ورقَباينّ. كل ما استترت به لترمي صيداً: والرقيبة
  .النجم الذي ينوء من املشرق فيغيب رقيبه يف املغرب: والرقيب. والرجال؛ رجل أرقب وامرأة رقْباُء

  : قال الشاعر. صحاب املَيِسرالرجل املشرف على أ: والرقيب

  ضرباء أيديهم نَواِهد  الرقَباء لل كمقاعد
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  .نهد بيده، إذا تناول ا: ويقال. كمجالس الرقباء: ويروى

 من لقب رجل: وأشعر الرقَبان. أحد فرسان العرب: وذو الرقَيبة. وإمنا مسي العيوق رقيب الثُّريا تشبيهاً برقيب املَيِسر
  : قال الشاعر. اليت ال يعيش هلا ولد: واملرأة الرقوب. العرب

 شيخة رقوب كأنها  باتَت على إرم عذوباً

كذا فسر أبو عبيدة يف . معروف، قربت الرجلَ، إذا عفنته، وأقربته، إذا أعنت على دفنه أو جعلت له موضع قرب: والقرب
، يريد أنه أهلم تبارك وتعاىل كيف يدفن امليت ببعث الغراب إىل ابن آدٍم الذي قتل "ه ثُم أماته فاقْبر: " قوله جل ثناؤه

إيذنْ لنا أن : ، أرادوا"دونكُموه : " ، فقال"أقِْبرنا صاحلاً : " قالت بنو متيم للحجاج، وكان قتل صاحلاً وصلبه. أخاه
البطن الذي منهم عمرو بن جرموز، وهو : ال، وبنو الذيالهذا صاحل بن عبد الرمحن موىل لبين سعد مث لبين الذي. نقربه

  .غامضة: وأرض قَبور. الذي نقل ديوان العراق من الفارسية إىل العربية

  .اليت يكون محلُها يف سعفها: وخنلة قَبور وكَبوس

قَربت من فالن قُرباً، : ويقال.  ضد البعد:وقَرب الشيء قُرباً. موضع القبور، واجلمع مقابر: واملَقْبرة واملَقْبرة واملَقْبر
  .وتقربت ِتِقراباً وتقَرباً

  .مدانيه ِمن نسب أم أو أب، واجلمع قَرابة وقُرباء وأقِْرباء: وقريب الرجل

  : قال الشاعر. خاصته، الواحد قُربان: وقَراِبني امللك". دون كل قُريبى قُريبى : "ومثل من أمثاهلم

  قَراِبين اإلله بنو قُصي  لي ال أِحبهم ومنهم وما

قال . ِجلد يكون فيه وليس بالِغمد، واجلمع قُرب: وِقراب السيف. معروفة: والِقربة. أي أم أولياء اهللا تبارك وتعاىل
  : الشاعر

 إليك ِرحاَل القوم والقُربا ضمي  يا ربةَ البيِت قومي غير صاِغرٍة

  : قال الشاعر. ليلة طلب املاء: وليلة القرب. املاء إذا طلبته، فهي قوارب وأهلها مقِْربونوقربِت اإلبل 

  قوارب أحواض الكُالِب تَلوب  جيشَ الهرمزان كأنهم يقاسون

  .أي حتوم على املاء؛ الب يلوب وحام حيوم، إذا دار حول املاء

مع مقْربات، وهي اليت تدنى وتقرب وال تترك أن ترود، وإمنا يفعل ذلك وفرس مقربة واجل. وشاة مقِْرب، إذا دنا ِوالدها
  .باإلناث خاصة لئال يقْرعها فحل لئيم

وقرب الفرس تقريباً، . التقريب األدىن، وهو اإلرخاء؛ والتقريب األعلى، وهو الثعلَبية: وقرب الفرس تقريباً، وهو تقريبان
  : بنت عتبةوقالت هند . وهو دون احلُضر

 منشِعبه بغارٍة  يثِْربه لَنَهِبطَن

هبقْركل  فيها الخيوُل الم هبلْهجواٍد س 
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وإناء قَربان، . هذه الدراهم قُراب مائة: وتقول. كَشحه، وهو اخلَصر، واجلمع أقراب: وقُرب الفرس. املُكْرمة: واملُقْربة
. وكل ما تقَرب إىل اهللا فهو قُربان. األضاحي: والقُربان. د اهللا قُربة، أي شيء يقربه منهوما له عن. إذا قارب أن ميتلىء

  : قال األعشى. قَرابته، واجلمع قَرابني: وقُربان امللك. معروف، وهو الصغري الذي يتبعها: وقاِرب السفينة

  تَعيث ِضباع فيهم وعواسُل  لم تشهد قرابين جمةً كأنّك

لو أتاين ابن آدم بقُراب األرض خطايا تلقَّيته : يقول اهللا تعاىل: " ويف احلديث. ما قارب االمتالَء: وقُراب كل شيء
  ".بقراا مغِفرةً ما مل يشرك يب شيئاً

  .القَرابة، هكذا قال أبو عبيدة: واملَقْربة

  ك -ر-ب

  : قال الشاعر. إبل احلي بالغاً ما بلغت: البرك

  أنيناً فأبكَى شَجوها البرك أجمعا  شاِرف منهن قامت فرجعتْ إذا

  : قال الشاعر. طائر: والبرك

 األباطح في حافاته البرك من  حتى استغاثتْ بماء ال ِرشاء له

    

  .يعين ضرباً من الطري استغاثت من الصقر فجاءت إىل ماء ملتِجئاٍت إليه

  : قال الشاعر. ِبركَة:  أدخلت فيه اهلاء كسرت الباَء فقلتالصدر، فإذا: والربك

  ِت والمحِزم كالقَر  الِبركة كالتابو بذي

  .أشعر بركاً: وكان أهل الكوفة يلقّبون زياداً

رك اهللا لنا فيما با: بارك اهللا لنا يف املوت فمعناه: فأما قوهلم. ال بارك اهللا فيه، أي ال نماه: ويقال. معروف: والبركة
ففسروه العلُو ألن البركة يف الشيء النماء بعد النقصان، وهذه " تبارك اللّه : "وقد تكلَّم قوم يف قوهلم. يؤدينا إليه املوت

 إىل كأنه تفاعلَ من البركة وليس من النماء، وإمنا هو راجع" تبارك اهللا : " صفة منفية عن اهللا عز وجلّ؛ وقال آخرون
تبارك فالن يف معىن جلَّ وعظُم؛ هذه صفة ال : ال يوصف به إال اهللا تبارك وتعاىل، وال يقال" وتبارك . " اجلالل والعظمة

وذكر أبو مالك أنه . ما أبرك هذا الطعام، أي ما أمناه: وذكر أبو زيد أنه مسع أعراب قيس يقولون. تنبغي إلّا للّه عز وجلّ
  . معىن مباركطعام بريك، يف: مسع

  : قال الشاعر. الثَّبات يف احلرب، كأم بركوا فيها: والبراكاء. وبرك البعري يبرك بروكاً، وهو أن يلِْصق بركَه باألرض

 القتال أو الِفرار براكاء  وال ينْجي من الغَمرات إلّا

  : قال مرار. سر التاء ألنه اسم ليس مبصدرموضع، بك: وتبراك. براِك براِك، أي أبرك: ويقال يف احلرب

  بين ِتبراٍك فشَسي عبقُر  الدار أم أنكرتَها أعرفتَ
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: والبريكان. وابترك الصيقلُ، إذا مال على اِملدوس يف أحد ِشقَّيه. وابترك الدابةُ، إذا انتحى على أحد ِشقَيه يف عدوه

: وعوف البرك. الذي أراد أن يقتل معاويةَ: والبرك الصرميي. مها باِرك وبريك: أخوان من فرسان العرب، قال أبو عبيدة

  ".ال حر ِبوادي عوف : " أحد فرسان العرب وهو الذي يقال له

 وجارية .بكَرات: الفيت من اإلبل، واألنثى بكْرة، واجلمع بكْرات وِبكار وِبكارة، وقد يجمع البكْرة من اإلبل: والبكْر
  .ِبكر من جواٍر أبكار

  : قال الشاعر. وبكَّر الرجلُ يف حاجته تبكرياً وأبكر إبكاراً وبكَر بكوراً

ِكربم أنتَ غاد فمغَداةَ  أِمن آل نُع رغٍد أم رائح فمهج 

  : وقال آخر

و جيرانُكم باِكريا عمر  ال الٍه وال صابر فالقلب  

  .النخلة املعجلة، وكذلك سائر الشجر: رةوالباكو. وصف اجلمع بواحد

املَحالة الصغرية، وبه سمى أبو بكْرة ألنه اخنرط عن بكْرة : والبكْرة. ويجمع البكْر من اإلبل يف أدىن العدد أبكُراً وبكْراناً
  .عرب بكْراً ومبكِّراً وبكَرياًوقد مست ال. من سور الطائف فجاء إىل النيب صلَى اللّه عليه وسلَم فكُين أبا بكْرة

ربكْت الطعام أربكه ربكاً، : ويقال. بكر بن وائل، وبكر ابن سعد بن ضبة وغريمها: ويف العرب أحياء ينسبون إىل بكر
  .كوا لهفآلْب: ، وقالوا أيضاً"غَرثان فآربكوا له : " ومثل من أمثاهلم. إذا خلطته؛ وكذلك لَبكْته لَبكاً سواء

واجلمع . رمى فالن فالناً بربيكة، أي بأمر ارتبك عليه، أي اختلط: ويقال. وربك الرجلُ وارتبك، إذا اختلط عليه أمره
  .الربائك

بكبيك. ضعيف احليلة: ورجل را املولود: والررعة يشرأول ج.  

  : قال أبو الدهيم العنبري. نب أمهسمن ومتر يمرسان خببز فيطعمهما الصيب إذا قلَّ ل: والربيك

  وإن تصِبر فِمن حبِك الربيِك  تَجزع فغير ملُوم ِفعٍل فإن

ما تحبك من الشحم يف بطنه، أي ما عقده الربيك يف بطنك من " حبك " فمن حب الربيك، أراد بقوله : ويروى
  . ومسندقيق يخلط بأِقٍط: والربيكة واللَّبيكة. الشحم

  .املطي، ال واحد هلا من لفظها: والركاب. ركب الرجلُ يركب ركوباً: ويقال

ثنية معروفة صعبة سلكها النيب صلَّى اللّه عليه : وركوبة. وما لفالن حمولة وال ركوبة، أي ما يحِمل عليه وما يركبه
  .وم الركْبان، واجلمع الركوب، مثل شرب وشروبالق: والركْب. كَر يف ركوبة، أي عسر: ومن ذلك قوهلم. وسلَّم

    

ال يقال أركوب إال يف ركبان اإلبل خاصةً، واجلمع : قال أبو مالك. القوم الركّاب، واجلمع أراكيب: واألركوب أيضاً
  .معروف: وِركاب السرج. أراكب

  : قال الشاعر. موضع معروف باحلجاز قريب من الطائف: ومركوب

غَلْغَلَة ِلغْأببني كاهل عني م  من دونهم سعياً ومركوب والقوم  
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  .وركَبت الرجلَ أركُبه، إذا ضربته بركبتك. معروفة: والركبة

  .أصال الفَِخذين اللذان عليهما حلم الفَرج من الرجل واملرأة: والركَبان

  .هوكل شيء أثبته يف شيء فقد ركّبته، حنو السنان يف الرمح وغري

  .وفرس أركَب واألنثى ركْباُء، إذا عظُمت ركبتهما، وهو عيب

  .الذي يركب معه، مثل أكيِله وشريِبه: وركيب الرجل

  : قال الراجز. تصلح للركوب واحللب: وناقة ركْبانة حلْبانة

  تَخِْلطُ بين وبٍر وصوٍف  ركْبانٍة حلْبانٍة صفُوِف

وأركَب املهر إركاباً، إذا أمكن . حلَبني، وضفوف، بالضاد املعجمة، أرادا حتلب ضفا باليدينالصفوف، بالصاد، متأل اِمل
  .ورجل مركَّب، إذا استعار فرساً يقاتل عليه فيكون نصف الغنيمة له ونصفها لصاحب الفرس. أن يركب

  .وقد مجع راكب ركباناً مثل صاحب وصحبان، وراكب وركّاب مثل عامل وعمال

كَِبر . والِكبر ضد الصغر. فأما قول العامة ركَّابة فخطأ. فَسيلة تتعلَّق بالنخلة ال تبلغ األرض، واجلمع رواكب: الراكبةو
  .يكْرب ِكبراً إذا أسن، وتكبر إذا تعظم

بري وكُبار، كما ورجل ك". والذي تولَى كُبره منهم له عذاب عظيم : وقد قُرىء قوله جلّ وعز. معظمه: وكبر الشيء
  : قال الشاعر. قالوا طويل وطُوال

  يسمعها الهه الكُبار  كحلفٍة من أبي رياح

ومسعت : قال. رجل منهم: وذو كُبار. أهل اليمن يسمون الرجل الكبري كُباراً: وكُبار يف وزن فعال، وهي لغة ميانية
  .و، أي بالعصاأم شيخ أم كُبار ضرب رأسه بالعص: رجالً يقول

، فهذا معىن "فلما رأينه أكبرنه : "وكذا فسر يف الترتيل. وأكربت الشيَء أكربه إكباراً، إذا عامل يف صدرك وعجبت منه
: وقوله جل ثناؤه. أي ِحضن، وهذا شيء ال يعرف يف اللغة: قال بعض املفسرين: قال أبو بكر. اإلعظام، واهللا أعلم

  .، أي أعجب إن شاء اهللا" واألرض أكرب ِمن خلْق الناس لَخلْق السمواِت

. اهللا أكرب: تفعيل من قوهلم: والتكبري يف الصالة وغريها. والكبرى أنثى أكرب، ومجع الكُبرى الكُبر، ومجع األكرب أكابر

إن : " مع كبائر، من قوله جلّ وعزوالكَبرية من الذنوب، واجل. بفتح الكاف. وبلغ فالن الِكبر يف السن، وعلَته كَبرة
وكَربت . وكَربين األمر، أي بهظين، وكأن الكَرب أشد من الغم. الغم، معروف: والكَرب". جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه 

: والِعناج. اء بالِعناجالدلو أكرا كَرباً وأكربتها إكراباً فهي مكْربة، إذا شددت ا الكَرب، وهو أن تشد طرف الرش

وزعموا من ذلك عنجت البعري، إذا عطفت عليه رأسه إليك . احلبل الذي يشد يف العراقي فيكون أخذها للماء أقلَّ
  : قال الشاعر. خبطامه

  شَدوا الِعناج وشَدوا فوقه الكَربا  إذا عقدوا عقْداً لجارهم قوم

بخل، وهو . والكَرب النى بالفارسية دفّوجكَرف الذي يسمعأصول الس.  

وظيف : ويقال. الكعب من القَصب أو القنا: والكَريب. التمر الذي يلتقط من أصول الكَرب بعد اجلَداد: والكُرابة
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  .مكْرب، إذا امتأل عصباً

بفهو كارب، إذا قَر األمر بقال الشاعر. وكر :  

  فإذا دعيتَ إلى العظائم فآعجل  إن أباك كاِرب يوِمه أجبيل

خياطب رجالً امسه جبيل أو امرأة يقال : قال أبو بكر. كارب يومه، أي قاربه: كاِرب يوِمه، ويروى: وأنشد األصمعي
  .هلا جبيلة

  : قال الشاعر. كَربت بني وظيفي احلمار أو اجلمل، إذا دانيت بينهما حببل أو قيد: ويقال

 يرد وقَيد العيِر مكروب إذا  مارك ال يرتَع بروضتنافآزجر ح

قال . وقد مست العرب كَِرباً. ملك من ملوك ِحمري، وكذلك ملِْكي كَِرب، وقد فّسرناه يف كتاب االشتقاق: وأبو كَِرب
  : الشاعر

عدنَةَ لم يبن ِشج بن صفوان شَل من  كَِربمالٍك أحداً وال من نَه 

    

  .وكَربت األرض أكرا كَرباً وِكراباً، إذا أثَرتها للزرع. ومسوا دريباً ومعِديكَِرب

  .إمنا هو الكالب على البقر، وال أدري ما صحته: ، فقالوا"الِكراب على البقر : "وقد اختلف يف املثل الذي يقال فيه

  .كَربت أفعل كذا وكذا: ويقال

  .فأما قَربان وكَربان فهو ما قارب االمتالَء. راب مائة وكُراب مائةهذه الغنم قُ: ويقال

  ل -ر-ب

وربلَِت املرأةُ، . الريش الذي يف عنقه، وكذلك هو من الديك أيضاً: وبرائله. برأل احلُبارى، إذا نثر برائلَه لفزع أو لقتال
  .إذا كثُر حلمها وغلُظ، وكذلك ربلَ بنو فالن، إذا كثروا

  : قال املستوغر بن ربيعة، وبذلك سمي املستوغر مستوغراً. كل حلمة غليظة: لربلَة والربلَةوا

  نَِشيشَ الرضف في اللبن الوغيِر  الماء في الربالت منها يِنشُّ

ذ من وغَر اهلابرة، أي والوغري هو الذي قد طُرح فيه حجارة حمماة، مأخو. اِحلجارة اليت تحمى وتلقى يف اللنب: الرضف
  .من شدة حرها

خرج الناس يتربلون، : ويقال. وتربل الشجر، إذا تفطّر بورق أخضر يف آخر الصيف بربد الليل، واسم ذلك الورق الربل
  .وربلَت األرض وأربلت، إذا أنبتت الربل. ويجمع الربل ربولًا. إذا خرجوا يرعون ذلك

بل الرئبال الذي تلده : وقال آخرون. إمنا سمي األسد رئباالً لتربل حلمه وِغلَظه، والياء فيه زائدة: لموقال بعض أهل الع
أمه وحده، وبه سميت ربائل العرب الذين كانوا يغزون على أرجلهم وحدهم، حنو أوفَى بن مطَر وسلَيك بن السلَكَة 

  .نظرائهم؛ كذا قال أبو عبيدةوتأبط شراً والشنفرى بن مالك و

w  .وقد مست العرب رباالً، وهو مشتق من الربل
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  م -ر-ب

  .الذي ال يأخذ يف امليسر، واجلمع األبرام، وهو عيب: البرم

وضده الذي يتربم بالناس، رجل برم ورجال إبرام، : والبرم أيضاً. ضرب من شجر الِعضاه: مثر العلَّف، والعلَّف: والربم
  : قال الشاعر. يسر ورجل أيسار

 الدواخن آِلفينا لتَعثاِن  وأيسار إذا األبرام أمسوا

  : قال كعب بن زهري. القراد: والربام

  لُصوقَ البرام يظن الظُّنونا  ذا سلوٍة الِصقاً فصادفَ

  .قدور من حجارة معروفة: والبرمة واجلمع برم وبرم وِبرام

  : رقال الشاع

  شمطاء تحمل ِمنْقَع البرم  إليك بكل أرملة ألْقَوا

  .تور من احلجارة: اِملنقَع

أم أبرموا أمراً فإنا : " ويف الترتيل. خالف النقض: واإلبرام. وأبرمت األمر فهو مربم. وأبرمت األمر إبراماً، إذا أحكمته
  ".مبِرمون 

. وتربمت بالشيء تربماً، إذا استثقلته. أبيض وأسود يشد على أحِقي الصبيان يدفع به العنيخيط يفتل من صوف : والبرمي

  .الذي يثقل على قلبك، وهو مأخوذ من إبرام احلبل أيضاً، كأنه قد ضيق عليك: والرجل املبِرم

قالت . ثل البياض والسواد وما أشبههماوكل لونني اجتمعا فهو برمي م. ضأن ومعزى: وقطيع برمي، إذا كان فيه ِخلْطان
  : ليلى األخيلية

  ليقود من آل الحجاز بِريما  أيها السدم الملَوي رأسه يا

  ن -ر-ب

أكِسية تصنع : والثياب املَرنبانية. فأرة يف ِعظَم الريبوع قصرية الذَّنب: واملَرنب. طرفه: وأرنبة األنف. معروفة: األرنب
  : وقد روي بيت النابغة. بالشام

راً عيونُها تَراهنسوك األرانِب  خلفَ القوم خزالشيوخ في م جلوس  

  : قال الشاعر. أوله: وربان كل شيء. فأما الربن فال أعرف مه إال الربان. ثياب املرانب: ويروى

  وأنتَ من أفنانه مفتِفر  العيشُ بربانه وإنما

  : ا قول رؤبةفأم. أي من أوله

  مسروٍل في آِلِه مربِن
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صاحب سكّان املركب : والربان. ويروى مروبن، فإمنا هو فارسي معرب؛ أراد الراِبنان، وأحسبه الذي يسمى الران
. ه نبراً، أي رفعتهنبرته أنرب: ارتفاع الشيء عن األرض؛ يقال: والنبر. البحري، وال أدري مما أُخذ إالّ أنه قد تكلم به

  .وسمي اهلمز يف الكالم نبراً لعلوه على سائر الكالم. ومنه اشتقاق اِملنرب

  .فأما األنبار من الطعام ففارسي معرب، وإن كان لفظه دانياً من لفظ النرب

    

   :قال الراجز. ضرب من الذّباب يلسع اإلبل فينترب موضع لسعه، واجلمع األنبار: والنبر

  جرتْ عليها دارجاتُ األنبار  من بدن واسِتيفار كأنَّها

وربما سميت الداهية . ورجل ذو نيرب، أي ذو منْيمة، وأصله فيما يزعم بعض أهل اللغة من النرب، والياء فيه زائدة
  .نيرباً

  و -ر-ب

 من املرض برأً، وقد قالوا بِرىء برأً أيضاً، واملصدر فيهما الربء وبرأ. بروت العود والقلم برواً وبريته برياً، والياء أعلى
: " ويف الترتيل. والرجل بور، أي هالك، الواحد واجلمع فيه سواء. مصدر بار الشي يبور بوراً، إذا هلك: والبور. سواء

  : قال الشاعر. دار اهلالك: ودار البوار". وكنتم قَوماً بوراً 

 ما فتَقْت إذ أنا بور راتق  إن لسانييا رسوَل المليك 

. أي فاسد هالك، يعين أن لسانه يصلح ما أفسد، وكان هجا رسولَ اهللا صلَّى اّهللا عليه وسلُّم، فلما أسلم اعتذر إليه

راً، إذا برت الناقةَ على الفحل أبورها بو: ويقال. بارت السوق، إذا أفرط رخص سلعها: ويقال. حائر بائر دائر: ويقال
  : قال الشاعر. عرضتها عليه لتعلم أالقح هي أم حائل

  وطعن كإيزاغ المخاض تَبورها  كآذان الِفراء فُضوله بضرب

مصدر ربا الشيُء يربو : والربو. محري الوحش، الواحد فَرأ، مهموز مقصور، واجلمع ممدود: والِفراء. فُصوله: ويروى
  .لده ربواً، إذا ورم وأصابه ربو من مشي أو عدو إذا علت أنفاسهوكذلك ربا ج. ربواً، إذا ارتفع

وإىل ربوة؛ فأما " إىل ربوة: " وقد قرئ. وقد قالوا ربوة وربوة. والربو والربوة والرباوة واحد، وهو العلو من األرض
  .رئت بثالثة أوجهقد ق: وقال بعد ذلك. ربوة فقرأ به ابن عباس، وأما ربوة فال أدري قرىء به أم ال

: والروبة. القطعة من األرض، غري مهموز: والروبة. مصدر راب اللنب يروب روباً ورؤوباً وروباناً، إذا خثَر: والروب

وبر : والوبر. والرؤبة مهموز، تراه يف موضعه إن شاء اللّه. قضيت روبة أهلي: يقال. والروبة، احلاجة. مجام الفحل
ووباِر، مبين . دويبة أصغر من السنور طَحالء اللون ال ذَنب هلا ترجن يف البيوت، وتجمع على وبر وِوبار: روالوب. البعري

  : قال الراجز. موضع قد غلبت عليه اجلن، هكذا تقول العرب: على الكسر

  أو تجعلوا من دونكم وباِر  من أرماحنا حذاِر حذاِر

رنات أوبأة ِصغار رديءضرب من ا: وبقال الشاعر. لكَم :  w
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  ولقد نهيتك عن بناِت األوبِر  جنيتك أكْمؤاً وعساِقالً ولقد

  .ضرب من الكَمأة: والعساقل. يعين جنيت لك: جنيتك

  : قال الشاعر. أحد األيام السبعة الِيت ذكرا العرب يف آخر أيام الشتاء: والوبر

بسبعٍة غُبِر كِسع الشتاء  لِتنا من الشَّهِر امأيشَه 

  ومجلٍِّل وبمطفىء الجمِر  فبآمر وأخيه مؤتَِمٍر

 والصنَّبِر والوبِر بالصن  فإذا مضتْ أيام شَهلَِتنا

 وأتتك واقدة من الجمِر  الشتاء مودعاً هرباً ذهب

ما بالدار وابر، أي ما ا : ويقال.  العرب وبراً ووبرةوقد مست. وليس أمساء أيام العجوز من كالم العرب وإمنا هو مولَد
ووِرب جوف الرجل يورب ورباً، إذا فَسد . ووبرِت األرنب توبرياً، إذا مشت على شعر قوائمها لئال يقَص أثَرها. أحد

روج بني الضلوع، الواحد ورب، الفُ: واألوراب. من داء يصيبه، واجلوف وِرث يا هذا، واالسم الورب ويجمع أوراباً
  ".مواربة األريب عناء : " ومثل من أمثاهلم. املكامتة واملخادعة؛ واربه مواربةً وِوراباً: واملواربة. عن أيب مالك

  ه -ر-ب

. بِرين وِبِريناحللقة اليت تجعل يف ِحتار أنف البعري، واجلمع برى و: والبرة. مرت برهة من الدهر، واجلمع برهات وبره

  .وكل حلقة برة، مثل اخلَلخال والسوار

قال . ناموس الصائد، واجلمع برأ، مهموز مقصور: والبرأة، باهلمز. فأما حلَق الدرع وما أشبهها فال يقال هلا برين
  : الشاعر

 برأ مثُل الفَسيل المكمم به  فأوردها عيناً من السيف ريةً

    

هرت به العرب: ةوأبراً، إذا غلبه. اسم أعجمي، وقد مسهره بيبه ره األمرإذا : ومن ذلك قيل. و ،النجوم القمر ر
  .غلبها بنوره، والقمر باهر

  : قال عمر بن أيب ربيعة. بهراً لك، كأنه يدعو عليه بالغلَبة: ويقول الرجل للرجل

راً ثمهها قلتُ بقالوا تِحب  القَطْر والحصى والترابعد د  

معىن قوله راً أي جهراً : كنت أحسب أن قوله راً من الدعاء عليه، فسمعت رجالً من أهل مكة يقول: قال األصمعي
  : قال األعشى. وبِهر الرجلُ فهو مبهور، إذا أصابه البهر، وهو تنفُّس يف عِقب عدٍو، والرجل بهري ومبهور. ال أكامت

  تَهادى كما قد رأيتَ البهيرا  ما تأبى تريد الِقيام اإذ

  : قال الشاعر. اسم واقع على شيء يوزن به حنو الوسق وما أشبهه، وهو معرب، وقد تكلمت به العرب: والبهار

w  كَِعير الشام يحملن البهارا  كأن على ذُراه بمرتِجز
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ما زالت أكلَة خيرب تعادين فاآلن أوان انقطاع : "يث عن النيب صلى اّهللا عليه وسلمويف احلد. ِعرقان يف الظهر: واألبهران
: يقال. تعادين من الِعداد، وهو مثل ِعداد امللدوغ الذي يعاوده مرض يف كل سنة من اللَدغ: قال أبو بكر". أبهري 

  : قال الشاعر. عاده الداُء معادةً وِعداداً

  كما يلْقَى السليم من الِعداِد  يلىِمن تذكُِّر آل ل أالقي

: قبيلة من العرب ممدود، النسب إليه بهراينّ، وإن شئت قلت: وبهراء. ويقال رجل شديد األبهر، إذا كان شديد الظهر

راويهة كل شيء. برهِزم: وبة، إذا كان عظيم املَحرهة الوادي. وسطه؛ فرس عظيم البرهوسطه: وب.  

رهبوت خري من : "ومثل من أمثاهلم. واالسم الرهبة. ب الرجلُ يرهب رهباً ورهباً، إذا خاف، ومنه اشتقاق الراهبورِه
  ".رهبوتى خري من رحموتى : "ويقال يف هذا أيضاً. ، أي ترهب خري من أن ترحم"رحموٍت 

  .اجلمع الرهابعظْم الصدر الذي تقع عليه الِقالدة، و: والرهابة

  .رِهب الرجلُ وأرهبته أنا: وقد مست العرب مرِهباً من قوهلم

  : قال الشاعر. عريض العظام مشبوح اخلَلْق: وبعري رهب

  ورهب كبنيان الشآمي أخلَقُ

  : قال الشاعر. اسم موضع: ورهبى

   عواطفُمطاِفيُل عوِذ الوحش فيه  فَقَو فرهبى فالسليُل فعاِذب

وسيف . ومنه سمي الرجل هبرية، كأنه تصغري هبرة. وهبرت اللحم أهِبره هبراً، إذا قطعته ِقطَعاً كباراً، والواحدة هبرة
  .ما سقط من الرأس إذا سرح، وهو الذي يسمى احلَزاز: واِهلبِرية. ينتسف القطعةَ من اللحم فيطرحها: هبار وهابر

روأذُن مبر أو وعبرة، إذا كان عليها شوراً. هبوي الرجل هوبه مس.  

  .ما اخنفض من األرض واتسع: واهلَبري. مشاقة الكَتان يف بعض اللغات: واهلَبر

الِفرار معروف؛ هرب الرجل يهرب هرباً، وهو : واهلَرب. وقد مست العرب هباراً وهابراً وهبرية. موضع: واهلَبري أيضاً
  .بعينه

الثَّرب ما كان على كَِرش الشاة من الشحم، : قال ابن دريد. ضربه فبدا هرب بطنه، أي ثَربه: واهلُرب لغة ميانية؛ يقولون
  .ومن اإلنسان شحم بطنه

  .وقد مست العرب مهِرباً وهراباً

  ي -ر-ب

: والريب". ال ريب فيه : " الشك، من قوله جلَّ وعز: والريب. معروف، برى العود يربيه برياً: البري، بري العود

أرابين إذا علمت منه الريبة، وأرابين إذا : رابين يريبين ريباً وأرابين يريبين، وقد فصل قوم بني هاتني اللغتني فقالوا. التهمة
  : قال خالد بن زهري. ظننت ذلك به

w  ا أتوته من غيِبكنتُ إذ  قَوم ما باُل أبي ذؤيِب يا
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شَمثوبي ي سمِب كأنني  ِعطفي وييتُه بربأر 

  .صرفه: وريب الدهر

  .وللباء والراء والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا

  باب الباء والزاي

  مع سائر الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  س -ز-ب

    

الصلب : والشنزب.  شزب الدابةُ شزوباً، إذا ضمر، وهو دابة شاِزب:أمهلت، وكذلك حاهلما مع الشني إلّا يف قوهلم
وكذلك حاهلا مع الصاد والضاد والطاء والظاء، إلّا يف قوهلم شصب، إذا . الشديد من الدواب خاصةً، النون فيه زائدة

ِبسصائب. يِصيبة: والشالشدائد، الواحد ش.  

  ع -ز-ب

  .اعة، إذا كان خفيفاً لَِبقاً، وال يوصف بذلك إال األحداثرجل بزيع ظاهر البز

  : قال الشاعر. سىيء اخلُلق: رجل متزبع: ومنه قيل. أصل ِبنية التزبع، وهو سوء اخلُلق وقلَة االستقامة: والزبع

 الكأس ذا قاذورٍة متزبعا على  وإن تَلْقَه في الشَّرب ال تَلْقَ ماِلكاً

ومنه اشتقاق . قاقها من هذا، وهي ريح تدور يف األرض ال تقصد وجهاً واحداً وحتمل الغباروأحسب أن الزوبعة اشت
الذي إذا هز : والرمح الزاعيب. الدفع: والزعب. وزعب الوادي بالسيل، إذا امتأل حىت يتدافع فيه. ِزنباع، النون زائدة

وزعب الرجلُ فَرج . ، أي دفعة"زعب لك زعبة من املال وأ: " ويف احلديث. اضطرب من أوله إىل آخره كأنه يزعب
  .وذَكَر أزعب، إذا كان غليظاً. املرأة، إذا مأله ماًء

. اليت ال زوج هلا والذي ال امرأة له، الرجل واملرأة يف ذلك سواء: ورجل عزب وامرأة عزب. وقد مست العرب زعيباً

وأعزب الرجلُ إبلَه، إذا أبعدها يف . وتعزب الرجلُ تعزباً، إذا ترك النكاح، وكذلك املرأة. واالسم من العزب العزبة
أين عزب : " ويقال للرجل. وكل شيء بعد عنك فقد عزب. املرعى، وعزبِت اإلبلُ فهي عوازب، وصاحبها معِزب

  .واإلبل العوازب تسمى العزيب". ِحلْمك 

  .الغليظ: واألزعب من األوتار. فرس كانت معروفة يف اجلاهلية: ابوِهراوة األعز

  غ -ز-ب
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: واحلديدة اليت يفعل ا ذلك. وبزغ البيطار الدابةَ، إذا شرطَ قوائمه. بزغِت الشمس تبزغ بزوغاً وبزغاً، إذا شرقَت

أَصل : والبغز. بزغَ النجم، إذا طلع: وم بوازغ، من قوهلمجن: ويقال. اسم فرس معروف من خيل العرب: وبِزيغ. اِملبزغ
  .ِبنية الباغز، وهو املُقْدِم على الفجور، زعموا، وال أحقُه

  .موضع بعينه تنسب إليه األكِْسية والثياب، وال أعرف ما صحته: والباِغز

  : قال ابن مقبل. شاط، وهو يف اإلبل خاصةًالن: البغز: وقال قوم. الراكب رأسه: الباغز: وقال قوم من أهل اللغة

ِمس سرحها بالليل مجنونا تَخاُل  واستحمَل الشوقَ مني ِعرباِغز 

دويبة صغرية : والزغْبة. والشعر الضعيف زغَب أيضاً، والواحدة زغبة. الريش الذي ينبت علِى الفَرخ قبل ريشه: والزغَب
  .ما أصابنا من فالن زغابة، والزغابة أصغر الزغَب: ويقال. لعرب زغْبة وزغَيباًوقد مست ا. شبيهة بالفأرة

  ف -ز-ب

  .أمهلت يف الثالثي

  ق -ز-ب

قزصاق: بزاق والبوهو الب ،قصزبوقة. لغة يف ببيقة ومقاً، إذا نتفها، واللحية زبِبقها ززبقها ويزه يالرجلُ حليت قبوز .

  .زاويته: يتوزابوقة الب

  .موضع قريب من البصرة كانت فيه الوقعة يوم اجلمل أولَ النهار: والزابوقة

ضيق، الواحد واجلمع فيه سواء، طريق : وطريق زقَب. معروف، وهو الزاووق، وهو معرب؛ ودرهم مزابق: والزئبق
  : قال الشاعر. زقَب وطُرق زقَب

 زقب أميالُها ِفيح مطارب  ومتْلٍَف مثل فَرِق الرأس تَخِْلجه

  : وقال آخر

  من ِضيق مورده اسِتنان األخْلَِف  يظّل الذّئب يتبع ِظله زقَب

  .الصالبة والشدة؛ قَِزب الشيُء يقْزب قَزباً، إذا صلب واشتد، لغة ميانية: والقَزب

  ك -ز-ب

  .أمهلت يف الثالثي

  ل -ز-ب

  : قال الشاعر.  وبزوالً، إذا فَطَر نابه يف تاسع ِسنيه، والذكر بازل واألنثى بازل ال تدخلها اهلاءبزلَ البعري يبزل بزالً

w وبازالً وسديسا رباِعية  قَصرنا عليها بالمِقيظ ِلقاحنا
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 اخلمر وغريها بزالً، وبزلْت. ناقة بزول، مبعىن بازل، وكذلك اجلمل: وقالوا. كان ذلك عند بزوله وعند بزله: ويقولون
رجل بازل، إذا احتنك، تشبيهاً : ويقال. املوضع الذي خيرج منه الشيء املبزول: والِبزال. إذا ثقبت إناءها واستخرجتها

إذا وتبزل اجلسد، . فالن ّاض ببزالَء، إذا كان مطيقاً للشدائد ضابطاً هلا: ويقولون. الداهية: والبزالء. بالبعري البازل
  : قال الشاعر. تفطَّر بالدم

 ما بين العشيرة بالدم تَبزَل  سعى ساعيا غَيِظ بن مرةَ بعدما

والزبيل من هذا اشتقاقه، . املوضع الذي يطرح فيه الزبل: واملَزبلة. وزبلْت الزرع أزِبله زبالً، إذا مسدته. الروث: والزبل
ما أصبت من فالن ِزباالً : ويقال. موضع بني مكَّة والكوفة: وزبالة.  كأنه جعل فيه الزبلكأنه فعيل معدول عن مفعول،

  : قال ابن مقبل. وال زبالًا، أي مل أصب منه طائالً

 يرتزأ بركوٍب ِزباال ولم  كريم النِّجاِر حمى ظَهره

ولَبزت الرجلَ، إذا . ري األرض بيده لَبزاً، إذا ضرب ا األرضولَبز البع. ما حتمله النملة بفيها: والزبال. أي مل يركب
قليل، : عام لَزب ولَِزب؛ وماء لَِزب. الضيق: واللَزب. ولَبزت الرجلَ، إذا لقّبته، مثل نبزته، سواء. ضربت ظهره بيدك

والالزب والالزم سواء، وكل . مع اللَّزباتالسنة الضيقة، واجل: واللَزبة. ومياه لزاب؛ وكذلك عيش لَِزب، أي ضيق
من : "ومنه الطني الالزب، واللّه أعلم، من قوله جلّ وعز. شيء تداخل بعضه يف بعض واختلط فقد لَِزب لَزباً ولُزوباً

  .ضربة الزب والزم: ويقال". طني الزب 

  م -ز-ب

 ما يبقى من املرق يف أسفل القدر إذا مل يكن فيها حلم، :والبزمي. بزمت الشيء أبزمه بزماً، إذا عضضته بأطراف أسنانك
  : وأنشد يف الوزمي. اخلُوصة اليت يشد ّا البقل: البزمي: وقالوا. بل هو الوزمي: وقال قوم. فإذا كان فيه حلم فهو الْثرمت

  يجمع ذو الوضفة في المزود  في الوكر وزيماً كما يجمع

  : وقال آخر يف الوزمي، بايف املرق. ما جتمعه العقاب يف وكْرها: خلريطة، والوزميا: الوفضة. ويروى بزمياً

 لإلماء من الوزيم ويخْبأ  فتشِْبع مجِلس الحيين لحماً

  .من البزمي: وقالوا

  ن -ز-ب

  نبز 

 وقد جاء فيه النهي يف الترتيل، يف قوله .وتنابز القوم، إذا تعايروا ولقَب بعضهم بعضاً. نبزت الرجلَ نبزاً، إذا لقبته أو عبته
زوا باأللقاب: " جل وعزنابى. ، واهللا أعلم"وال تقرن العقرب، وهلا زبانيان: والزبان.  
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وتزابن القوم، إذا . حرب زبون تشبيهاً بالناقة: ومن ذلك. الدفْع؟ ناقة زبون، إذا زبنت حالبها فدفعته برجلها: والزبن
  .تدافعوا

  .ن من هذا اشتقاق الزبانية، واهللا أعلم، الواحد ِزبنيةوزعموا أ

وقد مست زباناً، فإن كان الزبان . وقد مست العرب ِزبناً ومزاِبناً. وحل فالن ِزبناً عن قومه وزبناً، إذا تباعد عن بيوم
  .امسان: بان، بفتح الزاي وكسرهاوزبان وِز. من الزبن فالنون غري زائدة، وإن كان من قوهلم مجل أزب فالنون زئدة

. ونزب الظيب ينزب نزباً ونزيباً ونزاباً، إذا صاح، وهو صوت الذكر خاصة، والظَّباء نوازب. بطن من العرب: وبنو زِبينة

إن : " فقالتوأتت امرأة النيب صلى اهللا عليه وسلّم . واسم زينب مشتق من زبنت الشيَء، إذا نخسته بيدك، فَيعل منه
  ؟ "أي الزيانب : "، فقال صلّى اللة عليه وسلّم"زينب أرسلتين 

  و -ز-ب

. بزا يبزو: وأماتوا البزو، وقالوا. رجل أبزى وامرأة بزواء، وهو دخول الظَّهر وخروج أسفل البطن: البزو من قوهلم

  : قال الشاعر. بزوت الرجلَ، إذا قهرته: ويقال

  وصاحبي من دواعي الشر مصطحب  ي ال يبزى حريمهماوموال جاري

  .اسم رجل: وبزوان. أي حمفوظ

  ه -ز-ب

: وبه مسي الرجل بهزاً، وهو أبو بطن من العرب واهلَوزب. بل بكلتا اليدين: وقال قوم. الضرب باليد أو بالرجل: البهز

  .اجلمل املُِسن، الواو زائدة

  ي -ز-ب

  . املعتلّ كثرية تراها إن شاء اهللا تعاىلهلا مواضع يف

  باب الباء والسين مع باقي الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  ش -س-ب

  .وكذلك سبيلها. شسب مثل شزب: أُمهلت إالّ يف قوهلم

    

شاةَ، إذا شصبت ال: ويقال. الشدائد، الواحدة شصيبة: شصب وشاِصب والشصائب: مع الصاد والضاد إالّ يف قوهلم
w  : قال الشاعر. سلختها
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  والشَّاةُ بالدرهمين الشَِّصب  اهللا قوماً شَووا جارهم لحا

  .وشصب، إذا يِبس. وال الشاة بالدرمهني الشِصب: هكذا يروى هذا البيت، والشعر

  ط -س-ب

والِبساط، بكسر . لى األرض، إذا استلقى وامتدوتبسط الرجل ع. بسطْت الشيَء أَبسطه بسطاً، إذا مددته على األرض
. ما على البسيطة مثل فالن: يقال. األرض بعينها: والبسيطة. األرض الواسعة: والبساط، بفتح الباء. ما بسطته: الباء

.  ولدهاوناقة ِبسط واجلمع أبساط، وهي اليت معها. فالن أبسطُ قومه باعاً باملعروف، إذا كان أوسعهم رحالً: ويقال

  : قال الراجز

  يدفَع عنها الجوع كلَّ مدفَِع

  خمسون ِبسطاً في خاليا أربِع

ورجل ِسبط الشعر . ضربه حىت انبسط، أي متدد: ويقال. اليت عطفوا ولدها على غريها وختلَّى أهل البيت بلبنها: اخلَِلية
. ورجل سبط اليدين وسِبط اليدين، إذا كان جواداً. السبوطة من قوم ِسباطخالف اجلَعد بين السباطة و: وسبط الشعر

واحد األسباط، وهم أوالد إسرائيل، اثنا عشر سبطاً كلّ : والسبط. وامرأة سبطة اخلَلْق وسِبطة، إذا كانت رخصةً لينة
  : فقالوغلط العجاج أو رؤبة . هكذا فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم. ِسبط قبيلة

  فباتَ وهو ثابت الرباِط

  كأنّه ِسبط من األسباِط

  بين حوامي هيدٍب سقّاِط

. احلسن واحلسني رضوان اللّه عليهما ِسبطا رسول اللّه صلّى عليه وسلَم، أي ولَد ولَِده: وقالوا. أراد رجالً، وهذا غلط

.  احلديث أن النيب صلّى اّهللا عليه وآله وسلّم مال إىل سباطة قومويف. الكُناسة: والسباطة. ضرب من الشجر: والسبط

أخذت فالناً سباِط، بكسر الطاء بال : ويقال. ما سقط من الشعر إذا سرحته: والسباطة. وقد مست العرب سابطاً وسبيطاً
  : قال الشاعر. ألف وال الم، إذا أخذته احلمى، مثل حذاِم وقَطاِم ورقاِش

 تَملُّهم سباِط كأنهم  َأجزتُ بفتيٍة بيض ِخفاٍف

. موضع خبراسان، فارسي معرب، وقد جاء يف الشعر: والطَّبس. رجل شهد بدراً مع النيب صلى اللّه عليه وسلّم: وسويِبط

  : قال ابن أمحر

  أو بربِعيص مع الجنان األسوِد  كنتُ بالطَّبسين أو بُأاللٍة لو

  : وأنشد. أدخلُ يف سواد الناس: يقول. كثرة الناس: اجلَنان هاهنا

  وإن جاوزتَ أسلَم أو ِغفارا  المسلمين َأود مساً جنان
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  ظ -س-ب

  .أمهلت

  ع -س-ب

والجمع ِسباع . اسم يجمع السباع ُأسودها وذئابها وغير ذلك وربما خُص به األسد: السبع
وسبعتُ . ويقال للذكر من السباع سبع وسبع، واألنثى سبعة وسبعة. لعددوأسبع في أدنى ا

وكان القوم . معروف: والسبع من العدد. الرجَل عند السلطان وغيره أسبعه سبعاً، إذا طعنت فيه
م َأربعهم ستَّة فسبعتُهم أي صرت سابعهم، وكذلك سدستُهم أسدسهم وخَمستُهم أخِْمسهم وربعتُه

وطُفْتُ بالبيت سبعاً . معروف: واُألسبوع. واحد من سبعة: وسبع الشيء. وثَلثتُهم َأثِلثهم
وغالم مسبع، إذا أهمل . ورجل مسِبع، إذا عاث السبع في غنمه. وسبوعاً، وجمع أسبوع أسابيع

  : حتى صار كأنه سبع، وذلك عنى الهذلي بقوله

 عبد آلل أبي ربيعةَ مسبع  ال يزاُل كأنَّهصِخب الشَّوارب 

  : قال الراجز. الدعي: واملُسبع

  إن تميماً لم تُراِضع مسبعا

  ولم تَِلده ُأمه مقنَّعا

فعلن أل: ومثل من أمثاهلم. وقد مست العرب سبيعاً وِسباعاً. بطن من العرب: وبنو السبيع. ذات ِسباع: وأرض مسبعة
كان سبعةُ رجالً مارداً من العرب فأخذه بعض ملوكهم فنكَّل به، فصار : بك ِفعلَ سبعة، بسكون الباء، قال ابن الكليب

  : قال أبو ذؤيب. وسِبع املولود، إذا حلق رأسه لسبعة أيام وذُبح عنده، وسبعت اإلناء، إذا غسلته سبع مرات. مثالً

  لَججتَ وشَطَّتْ من فُطيمةَ دارها  ر بعدمافإنك منها والتعذُّ

 حرام أن يرجَل جارها وقالت  التي قامت تسبع سْؤرها لَنَعتُ

    

كمثَل حبة : "وذلك قول اهللا عز وجلّ. سبع اهللا لك، أي أعطاك أجرك سبع مرات: وأعطى رجل أعرابياً صلةً فقال
رجل من العرب له حديث، وفَد على النيب صلّى اهللا عليه : وسبيعة بن غَزال".  كل سنبلٍَة مائةُ حبٍةأنبتت سبع سنابلَ يف

  .وسلَم وعلى أيب بكر رضي اهللا عنه

سالت سعابيب فيه، وهو الريق : والسعابيب من قوهلم. كل ما تسعب من الشراب وغريه، وهو أن يتمطَّط: والسعب
  .وواحد السعابيب سعبوب.  فم الصيب متمطِّطاًالذي خيرج من

  : قال الشاعر. وعبس الرجلُ يعِبس عبساً وعبوساً، إذا قطب وجهه وعبس تعبيساً مثل عبر سواء

  يحيون عباِسين شُوس الحواجِب  بساِمين طَوراً وتارةً يحيون
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وقد مست العرب عباساً وعابساً وعبساً وعبيساً وبنو . ني نظَر الغضبانقوله شوس من الشوس، وهو النظر مبؤِخر الع
: والعنبس. السيسنبر: يسمى بالفارسية شابابك، وعنه أيضاً: قال أبو حامت. ضرب من النبت: والعبس. قبيلة منهم: عبس

قال . ما لصق بأوراك اإلبل من خطْرها بأذناا: بسوالع. اسم من أمساء األسد، والنون زائدة فيه، وهو من تقطيب الوجه
  : جرير يصف امرأة راعية يقول إنه قد صار على يديها شبيه باملَسك من الوسخ من اخلَطْر

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

، أي ال يؤخذ "نهى عن عسب الفحل"ويف احلديث .  أي ماءهأعطين عسب فحلك: عسب الفحل، يقال: والعسب
  : قال زهري. لِضرابه ِكراء هذا وجه الكالم

  وشَر منيحٍة أير معار  عسبه لَرددتموه ولوال

قار فَ: وعسيب الفرِس. وال يسمى عسيباً حىت يجرد عنه اخلوص. عسيب النخل، وهو السعف قبل أن ييبس: والعسيب
ِفقْرة من ِفقَر الظهر فبذاك يستدل : العسيب: وكان األصمعي يقول. شعر الذنب: ذنبه اليت عليها منابت اهللْب، واهلُلْب

  : قال الشاعر. جبل معروف: وعسيب. على شدة منت الفرس أن يتمطى الرجل يف عسيبه فيجتذبه

 بمقيم ما أقام عسي وإني  أجارتَنا إن الخطوب تنوب

  غ -س-ب

ال يكون السغب إال اجلوع مع التعب، وربما سمي العطش : وقال بعض أهل اللغة. سِغب الرجلُ يسغب سغباً، إذا جاع
  .سغباً وليس مبستعمل واملصدر السغابة والسغوب والسغب

وأسبغَ اهللا عليه النعمة وأصبغها إسباغاً . غُبسلون بني الطُّلسة والغربة، ذئب أغْبس، واألنثى غَبساء، واجلميع : والغبس
. ثوب سابغ، وشعر سابغ، ولذلك سميت الدروع سوابغَ: وكل ضاٍف سابغ. بالسني والصاد، والسني أعلى وأكثر

شعر، وسبغت الناقة تسبيغاً، إذا ألقت ولدها حني ي. والبغس لغة ميانية، وهو السواد ذكر ذلك أبو مالك، وليس مبعروف
  .وهي مسبغ، إذا كان ذلك من عادا

  ف -س-ب

  .أُمهلت يف الثالثي

  ق -س-ب

بسق فالن : وكل شيء تم طولُه فقد بسق، ومنه بسقَِت النخلةُ، وكثر ذلك حىت قالوا. بسق النبت بسوقاً، إذا ارتفع ومتَّ
: ويقال. وكل شيء ظهر وبرق فقد بسق. عها واستبان حملُهاوأتان مبِسق، إذا أشرق ضر. على قومه، إذا عالهم كَرماً

  .حسب باِسق، إذا كان عالياً مرتفعاً

w  .وقد مست العرب سابقاً وسباقاً. مصدر املسابقة: والسباق. الرهن فاز فالن بسبقه وسبقه: والسبق. وسبق يسبق سبقاَّ
w
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: ويف احلديث. وأبيات القوم متساقبة، أي متقاربة. فالن، أي بقرب منهادار فالن بسقَب دار : القُرب يقال: والسقَب

. سقَبت الدار وأسقبت، ومها لغتان فصيحتان، واملرتلَ سقَب ومسِقب: ويقال. ، أي بقربه يف الشفْعة"اجلار أحق بسقبه"

  .د من عمد البيتعمو: والصقب، بالصاد. حوار الناقة، وبالسني أكثر: والسقْب، بالسني والصاد

    

قَبست : واِملقْبس واِملقْباس حنو القَبس يقال. الذي يقِْبس النار، أي يأخذ منها قَبساً: والقابس. الشعلة من النار: والقبس
فأما تسميتهم قابوس فهو اسم أعجمي . من فالن ناراً أو خرياً، واقتبست منه علماً، وأقبسين فالن إذا أعطاك قَبساً

أبو قُبيس، : وقد احتاجوا يف الشعر فقالوا. قابوس، فوافق العربيةَ: اوس، اسم ملك من ملوك العجم، فأعرب فقيلك
وقد مست العرب ". كانت ِلقْوةً القت قَبيساً: "ومثل من أمثاهلم. سريع اإللقاح: فحل قَبيس: ويقال. يريدون أبا قابوس

  .نبت، الياء زائدة، وتراه يف بابه إن شاء اهللاضرب من ال: والقَيسب. قابساً وقُبيساً

ومسعت قَسيب املاء، . القَصب، وهو بالصاد خطأ: البسر اليابس الذي تسميه العامة: والقَسب. رجل طويل: والقَسيب
  .أي صوت جريه

  .ضرب من الشجر: وقَيسبة

  ك -س-ب

والمصدر السبك، والجمع سبائك، والشيء سبيك . سبكْت الفضةَ وغيرها أسبكها سبكاً، إذا أذبتها
  . القطعة من الفضة وغيرها إذا استطالت: والسبيكة. ومسبوك

وانسكب الشيء . وفرس سكْب، إذا كان جواداً سهل الجري. الهطَالن الدائم: والسكْب من المطر
 مفعوالً، وساكب وماء مسكوب، إذا جعلته. انسكاباً كالدمع وغيره، وسكبِت العين دمعها

واُألسكوب . ُأثْعوب، أي منسكب: ماء أسكوب، كما قالوا: وقالوا. ومسكوب، إذا جعلته فاعالً
. أسكُبة الباب وأسكُفَّة الباب، بمعنى: وقالوا. اإلسكاف أو القَين: واألسكاب في بعض اللغات

  . الِهبِرية التي تسقط من الرأس: والسكْبة في بعض اللغات

. فَيشة كباس، إذا كانت عظيمة: وقد قالوا. الرجل العظيم الرأس: والكُباس. كبسك الشيَء بتراب أو غريه: كَبسوال

الِعنق، ورمبا سمي هذا الذي يقع على النائم الكابوس، وأحسبه مولداً، : والِكباسة. رجل أكبس، مبعىن كُباس: وقد قالوا
. كَسبت الشيَء أكِسبه كَسباً، واكتسبته اكتساباً: ويقال. وكَبساً وكُبيساً وكباساًوقد مست العرب كابِساً . والكابس

اسم كلب، معدول : وكَساِب. كَسبت الرجلَ ماالً فكسبه، وهذا أحد ما جاء على فَعلْته ففَعلَ، وأكسبته خطأ: ويقال
  : قال الراجز. م رجل، وهو جد العجاج من ِقبل أمهاس: وكُسيب. اسم، الياء فيه زائدة: وكَيسبة. عن الكَسب

  يا ابن كُسيب ما علينا مبذَخُ

  قد غلبتْك كاِعب تَضمخُ

  ثم أتَتْ باب األمير تَصرخُ

w  : وأنشد. النخلة الفتية: ويف بعض اللغات، الِبكسة
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 لْعِقمن بين فَرٍض وب مسحرة  جلَيد الذي أعطى الِبكاس بحملها

  .األقناء من النخل، وهو الصغار: والِبكاس. اليت تشد عذوقها حوهلا: واملسحرة. ضربان من التمر: فَرض وبلْعق

  ل -س-ب

  : قال الشاعر. وأبسلَ الرجلُ ولده وغريهم، إذا رهنهم أو عرضهم هلَلَكَة. احلرام واحلالل،، وهو من األضداد: البسل

 وال بدم مراِق بعوناه  ر جرموإبسالي بني بغي

وما أبني البسالةَ يف وجه فالن، أي الشجاعة ولغة لقوم من أهل . ورجل باسل وبسول، إذا كان شجاعاً. جنيناه: بعوناه
: يقال بسل، مبعىن آمني حيلف الرجل ويقول: قال يونس. أبسلت البسر، إذا طبخته وجففته فهو مبسل: جند يقولون

  .فيقال يف معكوسه بسلْ، أي أجلْ، أي هو كما تقول: ورمبا قالوا بلَس يف معىن أجلْ. بسل

مجع ِبالس، وهو فارسي معرب، وهي املُسوح، وقد تكلَمت به العرب قدمياً، وأهل املدينة يتكلّمون به إىل : والبلُس
وأبلس الرجلُ . ن تكون النون فيه زائدة، لغة ألهل الشامحب ِشبه العدس أو العدس بعينه ميكن أ: والبلْسن. اليوم

وزعم قوم من أهل اللغة أن اشتقاق إبليس من اإلبالس كأنه أبلس، أي يئس من رمحة اهللا، . إبالساً، فهو مبِلس، إذا يئس
  : قال الراجز. واهللا أعلم

الخميس األخماس تْ يوموجِمع  

ة وإبالسفْروفي وجوٍه ص 

بل. املطر: لوالسبقال الراجز. اسم فرس قدمية من خيل العرب: وس :  

  هو الجواد ابن الجواِد ابن سبْل

 ديموا جاد وإن جادوا وبْل إن

    

رجل أسبلُ وسبالين، إذا كان طويل : معروفة فمن العرب من جيعلها طرف اللحية فيقولون: والسبلَة، سبلَة الرجل
وامرأة سبالء، إذا كان . ذو السبلَة: والرجل األسبل.  ومنهم من جيعل السبلَة ما أسبلَ من شعر الشارب يف اللحيةاللحية،

وأسبلت الستر إسباالً، إذا . لَتب يف سبل الناقة، إذا طعن يف ثُغرة نحِرها لينحرها: ويقال. هلا شعر يف موضع شارا
  : قال الشاعر. لُ إزاره، إذا أرخاه من اخلُيالءوأسبلَ الرج. أرخيته

بمرتفقاً فاشر داراً منك ِمحالال  هنيئاً عليك التاج دانفي رأس غُم  

بِبَل  هنيئاً فقد شالت نَعامتُهم واشرإسباال واس يكردفي ب اليوم 

قبيلة من : وبنو سبالة. ة هم الذين يسلكون السبلوالسابل. معروف، تذكر وتؤنث، واجلمع سبل، وهي الطرق: والسبيل
  .موضع معروف: وإسِبيل. وأسبل الزرع وسنبلَ، إذا صار فيه السنبل. العرب

wالسلْب مصدر، والسلَب : وقال قوم من أهل اللغة. وسلبت الرجلَ وغريه أسلُبه سلَباً، وقالوا سلْباً، فهو سليب ومسلوب
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         313   

الثياب السود تلبسها النساء يف : والسالب. خيط يشد على خطم البعري دون اِخلطام: والسلَبة. لوبما يؤخذ من املس
  : قال الراجز. تسلَّب النساُء، إذا فعلن ذلك: يقال. املأمت

  في السلُب السود وفي األمساِح

.  وناقة سلوب، إذا فقدت ولدها بنحر أو مبوت.ورجل سِلب، أي طويل، وكذلك الرمح إذا كان طويالً. واملرأة مسلَبة

  : قال الراجز. وأنف فالن يف أُسلوب، إذا كان متكرباً. واجلمع السالئب: قال

  يا عجباً للعجِب العجيِب

  إن بني ِقالبةَ القَلُّوِب

  أنوفُهم ِملْفَخِْر في أسلُوِب

  وشَعر األستاِه بالجبوب

أخذ فالن ىف أساليب من القول، أي فنوٍن : ويقال. الطريق، واجلمع أساليب: واألسلوب. لغليظوجه األرض ا: اجلَبوب
  .منه

: واللبوس. ما لبسته من ثوب أو غريه: واللَبوس من كل شيء. قد لبس فأخلق: وثوب لبيس. ولَِبست الثوب ألبسه لُبساً

ولَبست األمر على . ، واهللا أعلم"وعلَمناه صنعةَ لَبوس لكم ":ما حتصنت به من درع أو غريها، وكذلك فُسر يف الترتيل
ويف أمر فالن ". ولَلَبسنا عليهم ما يلِْبسون: "وكذلك فُسر يف الترتيل. فالن ألِبسه لَبساً ولبسته تلبيساً، إذا عميته عليه

ويف فالن ملْبس، إذا . واملَالبس مجع ملْبس. لتهالبست الرجلَ مالبسةً، إذا عرفت ِدخ: ويقال. لُبسة، أي ليس بواضح
  : قال الشاعر. كان فيه مستمتع

  وبعد المشيب طوَل عمر وملْبسا  إن بعد الفقر للمرء ِقنْوةً أال

  .ولَسبته العقرب تلِسبه لسباً، إذا لسعته. ولَِسبت العسلَ ألسبه لَسباً، إذا لَِعقْته

  م -س-ب

مسماً ورجل بسامبم تبسبِسم، وتبساماً.  الرجلُ يي الرجلُ بسموبه س.  

  ن -س-ب

  .ضرب من الثياب يسمى السبنية، وال أدري إىل ما نسبت، إالّ أا ِبيض

  : قال الشاعر. كلَّمته فما نبس، أي مل ينطق: ويقال

  تَنِْبستُشَد برحلها ال وإذا  أجد إذا ضمرتْ تعزز لَحمها
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  .وما مسعت للقوم نبساً وال نبسة

وانتسب الرجلُ، أي ذكر نسبه ورمبا قيل نسبت يف معىن . معروف نسبته أَنسبه نسباً ونسبة، واالسم النسب: والنسب
  : قال الشاعر. استنسبته

 والتبيان في النَّسِب عنقاء  كَعب بن سعٍد ال ككعب بني ال

والنسيب واملَنسب واحد، . ونسبت يف الشعر ِنسبة ونسيباً، وهو التشبيب. نسبه: ونسبة الرجل. ومجع النسب أنساب
  .نيسب: الطريق الواضح، ويقال لطريق النمل: والنيسب. وأكثر ما تستعمل النسبة يف الشعر. وكذلك املَنسبة

  و -س-ب

خشب يجعل يف أسفل البئر إذا كان منهاالً، واجلمع : والوسب يف بعض اللغات. ري الصوفكث: كَبش موسب: يقال
  .وسوب

  ه -س-ب

  : قال الراجز. الدهر، والسنبة أيضاً: السبة

ى في ِفقرتهرأت غالماً قد صر  

ماء ِتهنْبس نفوانالشَّباب ع 

    

رجل سِبة وسباٍه : ويقال. هذا سبة على فالن، أي شيء يسب به: لسب يقالوالسبة من ا. الدبر بعينها: والسبة
وأسهب ِمن . أسهب الرجلُ يف كالمه، إذا أكثر: ويقال. الفضاء البعيد من األرض: والسهب. وسباهية، إذا كان متكرباً

  .لدغ احلية فهو مسهب، إذا ذهب عقله

قال . ألفج فهو ملْفَج إذا قلّ ماله، وأحصن فهو حمصن: إال ثالثة هذا أحدها، ويقالوليس يف كالمهم أفْعلَ فهو مفْعل 
  : الراجز

  فمات عطشان وعاش مسهبا

مر فالن يتبهنس يف ِمشيته، إذا : ويقال. ومنه اشتقاق بيهس، وهي صفة من صفات األسد، والياء زائدة. اجلرأة: والبهس
  .مر يتبختر، النون زائدة

  ي -س- ب 

ما ظهر : واأليبسان. واليابس ضد الرطْب، واليبيس ضد الرطْب. صلبة شديدة: وأرض يبس. أرض يبس، إذا يِبس نبتها
. سيب اّهللا عز وجلّ، وهو فضله وعطاؤه، مث كثر حىت سميت الكنوز سيوباً: والسيب. من عظْمي وظيف الفرس وغريه

ويف السيوب . "ويف حديث النيب صلَّى اّهللا عليه وسلّم يف كتابه لوائل بن حجر. سيوب: ملعادن أيضاًويقال ملا خترجه ا w
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سسيب، إذا مشى مسرعاً". اخلُمت العرب سائباً، وهو ِمن ساب يسيب، : ويقولون. وقد مسساب املاُء على األرض ي
: وقال قوم. البلح، الواحدة سيابة: والسياب. ماً، إن شاء اهللا تعاىلوبئس ضد ِنعم، وهذا باب تراه يف املعتلّ تا. إذا جرى

  .بل السياب البلح الذي قد ذَبلَ ورحيه يستطاب

  باب الباء والشين

  وما بعدهما من الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  ص -ش-ب

أصابتهم : يقال. اشتقاق الشصائبالضر، ومنه : والشصب. شِصب يشصب شصباً. اليبس: الشصب والشصب
  : قال الشاعر. وشصبت الشاةَ، إذا سلختها. شصائْب الدهر، أي شدائده

  وال الشاةُ بالدرهمين الشَّصب  لحا اهللا قوماً شَووا جارهم

  .املسلوخ: الشِصب هاهنا: وقالوا

 الشجر وشبص، إذا دخل بعضه يف بعض لغة تشبص: اخلشونة وتداخل شوك الشجر بعِضه يف بعض يقال: والشبص
  .ميانية

  ض -ش-ب

  .أُمهلت

  ط -ش-ب

وقد . ورجل شديد البطش". ولقد أنذَزهم بطْشتنا فتماروا بالنذِر"ويف الترتيل . بطَش يبطُش بطْشاً، وهو األخذ الشديد
اللوايت يشقّقن الشطْب : والشواطب. بشطْب النخل، وهو اجلَريد الرطْ: والشطْب. مست العرب ِبطاشاً ومباطشاً

  : ويتخذن منه احلُصر قال الشاعر

  تذَرع ِخرصاٍن بأيدي الشَّواطِب  ِقصد المراِن فيها كأنها ترى

القطعة من السنام إذا كانت : والشطيبة. الشطب: مجع خرص، وهي يف غري هذا املوضع الرماح، وهي هاهنا: اِخلرصان
ورجل شاطب احملل، أي بعيد . سبطة اللحم: وفرس شطْبة. وجارية شطْبة إذا كانت غضة. طيلة، واجلمع الشطائبمست

  : قال الشاعر. اسم جبل معروف: وشِطب. فيه شطوب، أي طرائق: وسيف مشطَّب. شاط، مثل شاِطن سواء

ال شَِطباً كأنا عه لمأقراب  لَقَ ينفي الخيَل رأب اِحأقرابم  

w  .ما يف الطَّمش مثله وال يف الطبش: يقولون. لغة يف الطمش، وهم الناس: والطُّبش
w
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  ظ -ش-ب

  .أُمهلت

  ع -ش-ب

وبِشعت . بِشع الوادي يبشع بشعاً، ِإذا تضايق باملاء: ويقال. وطعام بِشع، أي خشن. تضايق احللق بطعام خِشن: البشع
وشِبع الرجلُ يشبع ِشبعاً وِشبعاً، . اخلَِشن، من هذا أخذ: والكالم البِشع. ي ضقت به ذَرعاًذا األمر أبشع بشعاً، أ

  : واملثل السائر

هصاحب الفتى لؤم إذا جاع عوشب  

    

 مبا ورجل متشبع. شابع، يف الشعر، يف معىن شبعان، وال جيوز يف الكالم: وقالوا. رجل شبعانُ وامرأة شبعى: وقد قالوا
: االفتراق، والشعب: والشعب. وامرأة شبعى اخلَلخال والسوار، إذا مألما ِمن ِسمن. وأشبعت الثوب ِصبغاً. ليس عنده

اِملثقب الذي : واِملشغب. شعبت اإلناء أشعبه شعباً، إذا ألمته: ويقال. االجتماع، وليس من األضداد، إمنا هي لغة لقوم
. وتشعبت الشجرةُ، إذا تفرقت أغصانها. وتشعب القوم، إذا تفرقوا. الشيَء تشعيباً، إذا فرقتهوشغبت . يشعب به

اسم من : وشعوب. الذي تباعد طَرفا قرنيه، واألنثى شعباء: والظَّيب األشعب. أطرافه املتفرقة: وشعب الغصن وما أشبهه
  : بن األبرصقال عبيد . ال تدخلها األلف والالم. أمساء املنية

  فكل من حلَّها محروب  أرض تَوارثَها شَعوب

ويف . احلي العظيم من الناس حنو ِحمري وقُضاعة وجرهم ومن أشبههم، واجلمع الشعوب: والشعب. أي توارثتها املنية
  : قال الشاعر. القبيلة دون الشعب". شعوباً وقبائلَ: "الترتيل

  فلم أر سعداً مثَل سعد بن مالِك  سعوداً من شعوب كثيرة رأيت

  : قال الشاعر. املَزادة الصغرية: والشِعيب. الفَج يف اجلبل يتسع ويضيق: والشعب

  ما بال عينك كالشعيب العيِن

  وبعض أعراض الشجون الشُّجِن

  دار كرقْم الكاتب المرقِِّن

اسم عريب ميكن أن يكون تصغري ِشعب أو : وشعيب. على مقصوراًموضع مقصور، وهو أحد ما جاء على فُ: وشعبى
وقد سمي . وهذا باب يسميه النحويون ترخيم التصغري. تصغري أشعب، كما قالوا يف تصغري أسود سويد وما أشبهه

قيه، وهو عامر بن شراحيل بطن من ِحمري منهم الشعيب الف: وبنو شعبان. شعبان لتشعبهم فيه، أي تفرقهم يف طلب املياه
  : وأنشد. وأشعب الرجلُ، إذا هلك. وقد مست العرب شعبة وأشعب. أبو عمرو

w  شَعب العصا ويلج في العصياِن  رأيتَ المرء يشْعب أمره وإذا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         317   

  .رجل به غُبشة، عريب صحيح: الغباوة، ومنه قيل: والعبش. وأشعب مالُ الرجل، إذا هلك

  .معروف مكان معِشب وعشيب وعاِشب، ومجع عشب أعشاب: والعشب

  غ -ش-ب

مطر باغش، إذا بغش : وقد جاء يف الشعر. املطر الضعيف بِغشت األرض فهي مبغوشة، وأصابتنا بغشة من املطر: البغش
  .األرض

  .ال يفردشِغب جِغب، وجِغب إتباع : ويقولون. رجل ذو شغب ومشاِغب: والشغب من قوهلم

لغة يف : والغشب. وقد مست العرب غُبشان. وغَِبش وغَبش الرجلُ صاحبه، إذا خدعه. الظلمة وليل أغبش: والغبش
  .وأحسب أن الغشب موضع ألم قد مسوا غَشبياً فيمكن أن يكون منسوباً إىل الغشب. الغشم

  ف -ش-ب

  .أمهلت

  ق -ش-ب

  .وشبق الرجلُ شبقاً، لشهوة النكاح. لصحيحالبقْش، وليس من كالم العرب ا

: وقال أبو مالك. صدع يف اجلبل ضيق، ورمبا مشى فيه الرجل منحرفاً، واجلمع شقوب وِشقاب وِشقَبة: والشقْب

  .الشنقاب طائر، ومل جيىء به غريه، فإن كان هذا صحيحاً فإن اشتقاقه من الشقْب، والنون واأللف زائدتان

فالن ِقشبة من الِقشب، أي : ويقال. اخلسيس من الناس لغة ميانية: والِقشبة. ثوب قشيب، أي جديد: شب من قوهلموالقَ
وزعم بعض أهل اللغة أن الِقشبة ولد . وسم مقشب، وهي أخالط تخلط للنسر فيأكلها فيموت ليؤخذ ريشه. ِسفْلة

  .وكذلك الشقَبان، أحسبه نبطياً معرباً. هو هذا الطائر املعروفمعروف، و: والباِشق. القرد، وال أدري ما صحته

  ك -ش-ب

  : قال الراجز. ناقة بشكَى للسريعة: البشك من قوهلم

  عالَيتُ أنساعي وكُور الغَرِز

 على حزابي جالٍل وجز

 بشَكَى وخْد الظليم النَّز أو

  .فالن كالماً، إذا اختلقه، واملصدر االبتشاكابتشك : ويقال. الكثري احلركة: والرتّ

جاء يف : وقالوا. ورمبا مست العرب الدرع شباكاً. تشابك األمر وتداخله، ومنه اشتقاق الشبكَة اليت يصطاد ا: والشبك
wن بني البصرة موضعا: شبك بني أصابعه والشباك والشبيكة: وكل متداخل فهو متشابك، ومنه قيل. شباك احلديد
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أشباك : ويقال. بطن من العرب: وبنو ِشبك. إذا كثرت اآلبار يف األرض فهي شبكة: وكان األصمعي يقول. والبحرين
     : قال الشاعر. حسبك به: بفالن، كما يقال

ِم  وذو الرمحين أشباكزة والحمن القو 

  : وأنشد. روعالد: والشباك. األرض الكثرية اِجلحرة: والشبكة

 بشُباك الحديد زوافِر ذواِت  على كل جرداِء السراة وسابح

أي ذوات زوافر . جاد ما ازدفَر ِحملَه، أي ض به: ذوات مضاف إىل زوافر، والزوافر من االحتمال والقوة يقال
  .بالدروع

  .جبل معروف: وكَشب

  .لغة يف الشكْم، وهو العطاء: والشكْب. ت العرب كَبشة وكُبيشةوقد مس. رئيسها: وكَبش الكتيبة. معروف: والكَبش

  ل -ش-ب

وأشبلِت املرأةُ على ولدها، إذا صربت عليهم . معها أشباهلا: ولَبؤة مشِبل. ِجرو األسد، واجلمع أشبال وشبول: الشبل
  .ف على شيء أو متحنن عليه فهو مشِبلوكل متعطِّ. وأشبل الرجل على أوالده، إذا حتنن عليهم. ومل تتزوج

  م -ش-ب

ضرب من الشجر طيب : والبشام. بِشم يبشم بشماً، وأصل البشم التخمة للبهائم خاصةً مثّ كثر حىت استعمل يف الناس
  : قال الشاعر. الريح

 ِصيراٍن وعوِد بشام بأبعار  من السمن ِربعي يكون ِخالصه

موالشة: بِبمبم وغداة شدة يوم شرالطعام فقال: وقيل لرجل من العرب. الب ة : ِصف لنا أطيبة وموسى خِذمِنمزور سج
خيطان : والشبامان. خشبة تعرض يف فم اجلدي وتشد يف ققاه خبيط لئالّ يرضع: والشبام. يف غداة شِبمة يف قدوٍر هِزمه

  .رأة يف قفاهايف البرقُع تشدمها امل

، وهو الذي قد عكم فوه خبشبة، هكذا قال "تفْرق من صوت الغراب وتقدم على األسد املُشبم: "ومثل من أمثاهلم
  .هم منسوبون إىل جبل وليس بأم وال أب: كان ابن الكليب يقول. قبيلة من العرب: وِشبام. األصمعي

  ن -ش-ب

  : قال الراجز.  الريقبرد: رقة الثغر وصفاؤه ويقال: الشنب

يا بأبي أنِت وفوك األشْنَب  

نَبرعليه ز كأنما ذُر  
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نجبيٌل عاتق مطَّيبأو ز  

  .وشِنب يومنا فهو شانب وشنيب، إذا برد. ضرب من الطِّيب: والزرنب

بأصلها وعروقها، واجلمع أنابيش، الشجرة تقتلعها : واألنبوشة. ومنه سمي النباش. استخراجك الشيَء املدفون: والنبش
  : قال الشاعر

ةً كأنيقَى غدفيه غر ِل  السباعنْصبأرجائه القصوى أنابيش ع  

  .أحد فرسام املذكورين: ونبيشة بن حبيب. وقد مست العرب نباشة ونابشاً ونبيشة

. اسم: ونشيبة. ماله اسم جيمع الصامت والناطق:  الرجلونشب. ونِشب الشي يف الشيء ينشب نشباً ونشوباً وِنشاباً

نِشب الشيء يف الشيء، إذا : معروف، مأخوذ من قوهلم: والنشاب. املال هكذا قال أبو زيد ومل يقله غريه: واملنشبة
ونِشب الرجل يف . ارعرامح ود: صاحب النشاب، كما قالوا: والناشب. وبني فالن وفالن ِنشبة، أي عالقة. التبس به

  .الشجر والشوك، إذا وقع فيها ومل يتخلّص منها إال متخدشاً

  و -ش-ب

ويقال رجل عليه بوش، أي عيال . وال يقال لبين األب إذا اجتمعوا بوش. اجلمع الكثري إذا كان من أخالط الناس: البوش
  .تركت القوم هوشاً بوشاً، أي خمتلطني: همومن كالم. وتبوش القوم تبوشاً، وهو اختالط بعضهم ببعض. كثري

  : قال الراجز. العقرب الصغرية: والشبوة

ئربة تَزوتْ شَبكَرقد ب  

  تكسو أستَها لحماً وتَقْمِطر

  .جريئة كثرية احلركة: وجارية شبوة

  : قال ابن مقبل. مصدر شبت الشيَء أشوبه شوياً، إذا خلطته: والشوب

  شيب القَذال اختالطَ الصفِْو بالكَدِر  حر إن سواد الرأس خالَطَه يا

لَشوباً من : "ويف الترتيل. ما شبته به من ماء أو لنب: العسل، والشوب: سقاه الذَّوب بالشوب فالذوب: ويقولون
واحد األوباش، وهم : والوبش. هي الفَرزدقة، وهي اخلبزة العظيمة: القطعة من العجني، ويقال: والشوب". حميم

وبش الشيَء، : وقالوا. وبش إيلَّ بكالم، إذا ألقاه إيلَ: ويقال. بطن من العرب: وبنو واِبش. األخالط من الناس السِفلَة
عدس البوش طعام، وهو ِحنطة و: وقال بعضهم. مترة وشبة، غليظة اللِّحاء لغة ميانية: والوشب من قوهلم. إذا مجعه

  .وجلُبان جيمع يف جرة وجيعل يف التنور

  ه -ش-ب

    

هو أن يتهيأ : وقال أبو حامت. وهو مثل التهانف: قال أبو زيد. بهش إيل الرجلُ وبهشت إليه، إذا يأت للبكاء ويأ له w
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قال .  بيدي، إذا مددا إليه لتناولهبهشت إىل الشيء: ويقال. هو للبكاء وحده: قال أبو زيد. للبكاء أو للضحك مجيعاً
  : عمرو بن معِد يكَِرب

 بمهنٍَّد يهتز في العظِْم  أرأيت إن بهشَتْ إليك يدي

 من نَهٍد ومن جرم عبداك  يمنعنَّك إن هممتُ به هل

. شهاب من النار، واجلمع شهبوال. ضرب من الشجر يقال إنه الثُّمام: والشبهان. والشبه والشبيه والشبه واحد

وقد . امللوك األشاِهب، جلماهلم: وكانت العرب تسمي بين املنذر. ممِحلة: وسنة شهباء. لون من شيات اخليل: والشهبة
م وكذلك اهتبشت اهتباشاً، واالس. وهبشت الشيَء أهِبشه هبشاً، إذا مجعته. مست العرب ِشهاباً وأشهب وشهبان

  : قال الراجز. اهلباشة

  أوالك حبشْتُ لهم تحبيشي

  كسبي وما هبشْت من تهبيشي

  .وقد مست العرب هباشاً وهاِبشاً

  ي -ش-ب

. معروف، عربية معروفة صحيحة: وِشيب السوط. مصدر شاب يشيب شيباً: والشيب. موضع: وِبيشة. موضع: بيش

  . واجلمع ِشيب، إذا وخطَه الشيبورجل أشيب،. جبل معروف: والشيب

  باب الباء والصاد

  وما بعدهما من الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  ض - ص-ب

  .أمهلت يف الثالثي، وكذلك حاهلا مع الطاء إال ما شارك السني، مثل قوهلم بسط وبصط وسبط وصبط

  ظ - ص-ب

  .أمهلت

  ع - ص-ب

  : وكان اخلليل ينشد. بصع العرق، إذا رشح
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 الحميم فإنه يتبصع إال  تأبى بِدرتها إنا ما استُكرهت

. االضطراب، ضربه حىت تبعص وتبعرص، مبعىن واحد: والبعص. العرق بعينه إذا رشح: والبصيع. يتبضع: وغريه ينشد

ويف بعض . معروفة: واإلصبع. ذلكإراقتك يف اإلناء بني أَصابعك صبعت اإلناَء أصبعه صبعاً، إذا فعلت به : والصبع
  : قال الشاعر. ولفالن على ماله إصبع حسنة، أي أثر مجيل. اللغات أصبع وأصبع

 خائنةً مِغلَّ اإلصبع للغدو  حدثتَ نفسك بالوفاء ولم تكن

  : وقال اآلخر

  من يجعل اهللا عليه إصبعا

  في الخير أو في الشر يلْقَه معا

وأصل ذلك، إن شاء اهللا، تقلُّب ". قُلوب الِعباد بني إصبعني من أصابع اهللا: "ويف احلديث. سط اهللامن يب: ويروى
: والبعري الصعب واملُصعب. خالف السهل واالسم الصعوبة: والصعب. القلوب بني حسن آثاره وصنعه تبارك وتعاىل

وقد مست .  اإلبل مصاعب، ومجع صعب ِصعابومجع مصعب من. وبه سمي الرجل مصعباً. الفحل الذي مل يذلل
  .بطن منهم: وبنو مصعب. العرب صعباً ومصعباً

برود : والعصب. صلب اللحم غري مسترخ: ورجل معصوب. وكل شيء أحكمت فَتلَه فقد عصبته. معروف: والعصب
  : قال الشاعر. من برود اليمن معروفة كانت امللوك تلبسها

  كِكندة تَردي في المطارف والعصِب  يها عباؤهاأجالفاً عل أتجعل

  : قال الشاعر. الِعمامة: والِعصابة. عصبصب: وأحلقوه باخلماسي فقالوا. شديد، يف الشر خاصةً: ويوم عصيب

  وال ِظل إال ما تُِكن العصائب  ال مقيَل اليوم إال ِظاللُها أال

  : قال الشاعر.  يِبس عليه من عطش أو تعبوعصب الريق بفيه عصباً، إذا

 حتى يعصب الريقُ بالفِم ويقرأ  يصلّي على من مات منا عريفُنا

ما بني العشرة إىل األربعني هكذا يقول : والعصبة من الناس. وعصب الغبار باجلبل وغريه، إذا أطاف به. يعِصب: وقالوا
  : قال الشاعر. بها عصباً، إذا شددت فخذيها لتدروعصبت الناقةَ أعِص. بعض أهل اللغة

عليكم رون إن شد الِعصابتد  ّفال نَدر الِعصاب ونأبى إذا شُد  

. اليت تدر على العصب: والناقة العصوب. يقال للرجل إنه ليعطي على العصب، إذا أعطى على القهر. وإمنا هذا مثل

: والسلَمة". وألعِصبنكم عصب السلَمة: "وقال احلجاج يف كالمه. أغصاا لتعِضدهاوعصبت الشجرةَ، ِإذا شددت 

وعصابة من . الصعلوك: واملعصب. الواحدة من السالم، وهي حجارة: والسلمة. واحدة السلَم، وهو ضرب من الِعضاِه
    : قال الشاعر. الطري وجيمع عصائب

 طيٍر تهتدي بعصائِب عصائب  مإذا ما غزوا بالجيش حلَّقَ فوقه

w  .اجلائع: واملعصوب يف لغة هذيل
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  غ - ص-ب

وكل شيء اصطبغت به من أدم فهو ِصباغ، . صبغه يصبغه ويصبغه: وقالوا. صبغت الشيَء أصبغه صبغاً، والصبغ االسم
وفرس . ، هكذا يقال، واهللا أعلم، بالصاد ال غريِفطرة اهللا: وِصبغة اهللا. وأسبغَ اهللا عليه النعمةَ وأصبغها. بالصاد والسني

  .وقد مست العرب صبيغاً وأصبغ. والصبغ أقلّ من الشعل. أصبغُ واألنثى صبغاُء، إذا كان يف طرف ذنبه شعرات ِبيض

الرمص والغمص و. لغة يف الغمصَ غبصت عينه وغَِمصت، إذا كثر الرمص فيها وغارت من إدامة البكاء: والغبص
وتزعم العرب يف أخبارها أن الشعريين أختا سهيل، والعبور تراه إذا طلع تستعرب، . واحد، وبه مسيت الشعرى الغميصاء

غَصبت الرجلَ على الشيء أغِصبه غَصباً، فأنا غاِصب وهو : ويقال. والغميصاء ال تراه فقد بكت حىت غِمصت
  .نه قهراًمغصوب، إذا أخذته م

  ف - ص-ب

  .أمهلت

  ق - ص-ب

خيار : والبصاق. موضع قريب من مكّة، ال تدخله األلف والالم: وبصاق. بصق يبصق بصقاً من البصاق، معروف
عمود من عمد اِخلباء بالصاد ال : والصقْب. وصقَبت الشيء، إذا رفعته حنو البناء وغريه. اإلبل، الواحد واجلمع فيه سواء

  : قال الشاعر. غري

  صقْبان لم يتقشَّر عنهما النَّجب  ِرجليه ِمسماكاِن من عشٍَر كأن

  : قال الشاعر. جبل معروف: والصاِقب

 على ِذروة الصاقِب يقوم  السيد الندِب لو أنه على

 النبي من الكاثِب مكان  ألصبح رتْماً دقاقَ الحصى

يرثي رجالً . جبل: والكاثب. والرتم الكسر رتمت الشيَء، إذا كسرته. ن األرض فارتفعما نبا م: النيب، غري مهموز
  .لو قام على الصاقب ألصبح رمتاً حىت يكون نبياً: يقول

". فقَبصت قبصةً: "وقد قرى. قَبصت قبصةً من األرض، وهو أخذك الشيء بأطراف أصابعك، وبه سمي قَبيصة: ويقال

  .العدد الكثري: والِقبص. واللّه أعلموقبضت قبضة، 

  : وأنشدين أبو حامت عن األصمعي. وقَصبت اإلنسانَ أو الدابةَ أقِصبه قَصباً، إذا قطعت عليه شربه قبل أن يروى

  وهن مثُل القاِصبات اللمِح

. الرجلَ أقِصبه قَصباً، إذا ِعبتهقَصبت : ويقال. القَطْع، ومنه سمي القضاب لقصبه اللحم، أي لقطعه: والقَصب

  : قال الشاعر. النافخ يف القَصب اليت يزمر فيها: والقاصب
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ماروقاِصبون لها فيها وس  

، "له قَصائب: "ويف احلديث يف صفة الدجال. وقصبت املرأةُ شعرها، إذا فتلته كالقصب وشعر مقصب، إذا كان كذلك
  . اخلُصلة من الشعر إذا فُتلت قصابةورمبا سميت. أي ذوائب من شعر

  ك - ص-ب

  .أمهلت

  ل - ص-ب

  : قال الشاعر. عريب معروف، وقد جاء يف الترتيل والشعر الفصيح: البصل

 قُردمانيا وتَركا كالبصْل  فخمةً ذَفراء تُرتَى بالعرى

البيض، شبه بقَيض بيض النعام إذا خرج ما فيه وترك يف : والترك. الدروع، فارسي معرب: والقُردماين. تشمر: ترتى
. ضد اللني: والصلْب. وترى هذا يف باب اهلمز إن شاء اّهللا. بألص يف وزن بلْعص، إذا عدا من فزع: ويقال. األدحي

  : قال. وبنو متيم يسمون الصلْب الصلَب. معروف: وصلْب اإلنسان

يالب لَبيما ِزلتُ يومِن ألْوي ص  

  والرأس حتى صرتُ مثل األغْلَِب

  : قال الشاعر يصف طريقاً. الودك، وبه مسي املصلوب ألنه نصب حىت سال ودكُه: والصليب

 وأما ِجلدها فصليب فِبيض  بها ِجيف الحسرى فأما عظامها

وبعري مصلوب، إذا كان .  ليستخرج ما فيها من الصليباصطلب الرجلُ، إذا أغلى العظام: ويقال. أي باقي الودك
أخذته احلُمى بصالٍب : ويقال. والصلَبة مجع الصلْب من األرض، وهو ِغلَظ ال يبلغ أن يكون حزناً. ِميسمه صليباً

. النسر الطائرأربعة أجنم معروفة تسمى الصليب تتبع : والصليب. وحمى، صالب، وبنافض ومحى، نافض، واألول أفصح

ولَِصب السيف يلصب لَصباً، إذا نِشب يف جفنه فلم . شق يف اجلبل أضيق من اللِّهب وأوسع من الشقْب: واللّصب
  .ولِصب جلد الرجل على عظمه، إذا يبس. خيرج

  م - ص-ب

    

الفوت ما بني اِخلنِصر : والبصم. ورجل ذو بصم، إذا كان غليظاً. ثوب له بصم، إذا كان كثيفاً كثري الغزل: يقال
  .والِبنِصر عن أيب مالك، ومل جيىء به غريه

w  ن - ص-ب
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. زبيب يتخذ ِصباغاً يخلط خبردل، ومنه اشتقاق ِشية الفرس الصنايب الختالط بياض الشعر يف كُمتته أو دمهته: الصناب

بل : وقال قوم. الشواء، يف هذا املوضع: فالصالئْق". ابلو شئت ألمرت بصالئق وِصن: "ويف حديث عمر رضي اهللا عنه
  : قال الشاعر. الصالئق هاهنا اخلبز املرقَّق

  ومن لي بالمرقَِّق والصناِب  معيشةَ آل زيٍد تكلِّفني

.  أي ما يتكلَّموما ينِبص،. ما مسعت هلم نبصةً، أي كلمة: والنبص من قوهلم. اخلبز املرقَّق: والصالئق يف موضع آخر

تغير احلال من مرض أو : والنصب. وكل شيء رفعته فقد نصبته. نصب القوم السري نصباً، إذا رفعوه: والنصب من قوهلم
  : قال الشاعر.  وكذلك احلزن إذا أثر فيه- وأنصبه أعلى-أنصبه املرض ونصبه، لغتان: تعب يقال

 من األخبار ما ال يكذب وجاء  منِْصبتَعنّاك نَصب من عميرةَ 

  : وقال آخر. فهذه اللغة العالية

  وليل أقاسيه بطيء الكواكِب  لهم يا أميمةُ ناصِب ِكِليني

والنصب مجعه أنصاب، وهي حجارة كانت . فأخرجه مخرج تاِمر والِبن، أي ذو متٍر وذو لِبِن، فكأنه أراد ذا نصب
حجارة تنصب : وأنصاب احلَرم. طاف ا ويتقَرب عندها، وهي اليت ذكرها اهللا تعاىل يف الترتيلتنصب يف اجلاهلية وي

: والنصيب. ورجل يف ِنصاِب صدٍق، أي يف حسب ثابت. معروف: ونصاب السكِّني وغريها. لتعرف حدوده ا

: واملَنصبة من قوهلم. مواضع معروفة: ناصبواملَ. السارية يف بعض اللغات: والنصبة. معروف، واجلمع أنِصباء وأنِصبة

  .شيء من حديد تنصب عليه الِقدر: واِملنصب. عيش ذو منصبة، أي ذو كد وتعب

  و - ص-ب

  .ما يف الرماد يصوة، أي ما فيه شررة وال جمرة: البصو من قوهلم

  : قال ذو الرمة. ابق بائصمصدر باصه يبوصة بوصاً، إذا سبقه وتقدمه، والس: والبوص

  قَطاً باص أسراب القطا المتواتِر  رعلٍَة صهِب الذفارى كأنُّها على

  .ِخمس بائص وبصباص، إذا كان بعيداً: ويقال

  .أصبح فالن حسن البوص، أي حسن اللون: اللون يقال: والبوص

قال . السفينة، فارسي معرب: والبوِصي. ال ذلك للرجلعظيمة العجز، وال يق: امرأة بوصاء: العجز، يقال: والبوص
  : طرفة

  كسكَان بوِصي بدجنةَ مصِعِد  وَأتْلَع نهاٍض إذا صعدت به

لعب الصبيان البوصاء يا : لعبة يلعب ا الصبيان، يأخذون عوداً يف رأسه نار فيديرونه على رؤوسهم يقال: والبوصاء
. ماء الغمام صاب يصوب صوباً: والصوب. من الصبوة: يصبو صبواً وصبواً أيضاً، قد قالوامصدر صبا : والصبو. هذا

. أصاب من الصواب إصابةً وصاب صواباً، واملعىن فيه واحد، وصاب إذا تدىل ال غري: قال أبو عبيدةّ: قال أبو حامت

w  : وأنشد
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  ذريني إنما خطأي وصوبي

: قال رجل منهم يف كالمه كأنه خياطب بعريه.  لرجل من العرب، وهو أبو قبيلة منهملقب: والصوب. إىل آخر البيت

. واحدة الصئبان، وستراها يف اهلمز إن شاء اهللا: والصؤابة. حوب حوب، إنه يوم دعٍق وشوب، ال لَعاً لبين الصوب

  : قال الشاعر. والصوب والصواب واحد

 وإن ما أهلكتُ ماُل علي  يذَريني إنما خطَأي وصوب

  : يريد أن الذي أهلكته مال ال عرض، والقصيدة مرفوعة ألن أوهلا

  تَقَطَّع بابن غَلْفاء الِحباُل  قالت أمامة يوم غَول أال

  .وبه سمي احلَبشي صؤاباً، وهو الذي رفع اللواء لقريش يوم أحد، وكان عبداً لعبد الدار

قال أبو . باقي ضوء النار يف اجلمر وبصت النار تِبص وبيصاً: رأيت وبيص القمر، أي بريقه والوبيص: موالوبص من قوهل
  : النجم

  إن يمس رأسي أشْمطَ العناصي

 فرقه مناصي كأنما

 في هامٍة كالقمر الوباِص

وصب الرجل يوصب وصباً، : حنر اجلسم يقال: والوصب. وقد مست العرب واِبصاً وواِبصة. بريقه: ووبيص كل شيء
  .أي دائماً، واهللا أعلم". وله الدين واِصباً: "ويف الترتيل. الدائم: والواصب. موصوب: وهو وصيب كما ترى، وقد قالوا

  ه - ص-ب

    

بياض يعلوه :  من ألوان اإلبللون معروف، وهي: والصهبة. القطعة من الغنم: والصبة. الكُثْبة من الطعام وغريه: الصبة
  .وبه سميت اخلمر صهباء. شبيه بالصفرة

  : قال الراجز. مشى اهليصى، إذا أسرع: هبص يهِبص هبصاً ويقال: يقال. ِمشية سريعة: واهلَبص

  فَر وأعطاني ِرشاء مِلصا

  كذَنَب الذئب يعدي الهبصى

  .يمال على وزن فَعلى

  ي - ص-ب

وقع فالن يف حيص بيص ويف ِحيص ِبيص ويف حيص بيص ويف حيص بيص أيضاً، وال يفرد، إذا وقع يف ضيق أو : ليقا
w  .وللباء والصاد والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل. فيما ال يتخلَّص منه
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  باب الباء والضاد

  وما بعدهما من الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  ط - ض-ب

رجل أضبطُ، وال : ويقال. الشديد األيد: والرجل الضابط. ضبطَ الرجلُ الشيء يضِبطه ضبطاً، إذا أخذه أخذاً شديداً
وأخربنا أبو حامت . وكان عمر رضي اللّه عنه أضبطَ يعمل بكلتا يديه. نعلم له فعالً يتصرف، وهو الذي يعمل بيديه مجيعاً

  : ين من حضر جنازة روح بن حامت وباكيته تقولأخرب: عن األصمعي قال

دطُ يمشي أسبوِغيِل بين  أض فاءطَر 

  د كضحضاِح المسيِل  ِمن نسج داو لُبسه

  .بطن من بين ِكالب: وبنو األضبط

  ظ - ض-ب

  .أمهلت الباء والضاد مع الظاء

  ع - ض-ب

  .الِقطعة من املال: والِبضاعة. ن، إذا أشبههوفالن بضعة من فال. الِقطعة من اللحم: البضعة

  : قال الراجز. اللحم: والبضيع

  خاظي البضيع لحمه خَظا بظا

  يمشي على قوائم له زكا

  : قال الشاعر. اجلزيرة يف البحر تنقطع من األرض: والبضيع. أي غليظ

ئدضيع ثمانياً سم في البرتَج  جيقاِت البحوِر ويلوي بعينَب  

أسأد يسئد، ِإذا دام، فأراد أن يقول مسِئد مفِْعل، فحول مفِْعالً إىل فاِعل، فصار سائد، :. سئد أي دائم، من قوهلم
احلديدة اليت يبضع ا اللحم، : واِملبضع. موضع بساحل احلجاز: وباِضع. الشجة اليت تبضع اللحم: والباِضعة. فهمزه

والِبضع، من الثالث إىل العشر، فإذا جاوزت العشر ذهب . وملَك فالن بضع فالنة، وهو النكاح. اريستعملها البيط
عة. الِبضعضة: ويقال. السيوف: والبعة، فاخلَضعضة والبعة: اخلَضعضياط، والبالسيوف، يف قول بعض أهل اللغة: الس .

  : السياط، ورووا بيت لبيد: ضعةالسيوف، والب: بل اخلَضعة: وقال قوم

هعدعفْنَةَ المدالمطِعمون الج  w
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هعتحت الخَض والضاربون الهام  

وقال أبو . معروف: وبعض الشيء. موضع: والبضيع. بل هو اخلَيضعة، وهو اختالط األصوات يف احلرب: وقال آخرون
  : كلُه، واحتج ببيت لبيد: بعض الشيء: عبيدة

  أو يعتَِلقْ بعض النفوس ِحمامها  أمكنٍة إذا لم أرضها تَراك

تبعض الشيُء وبعضته، أي فرقته، وال أحسبها : فاملوت ال يأخذ البعض ويدع البعض هذا كالم أيب عبيدة، وقد قالوا
غلب التأنيثُ التذكري . ِضباع: ت قلتاسم هلذا السبع املعروف، واألنثى ضبعة والذكر ِضبعان، فإذا مجع: والضبع. عالية

  : قال الشاعر. السنة املُجدبة: والضبع. يف هذا احلرف

  فإن قومي لم تأكلهم الضبع  خُراشةَ إما كنتَ ذا نَفٍَر أبا

ع من أصابنا مطر جار الضبع، وهو أشد ما يوصف به املطر، كأنه يستخرج الضب: ويقال. أي مل تجهدهم السنةُ
  .ِوجارها

واضطبع فالن بثوبه، إذا اشتمل . ورفع فالن بضبع فالن، إذا أضه. رأسا املَنِكبني، الواحد ضبع بإسكان الباء: والضبعان
رفع اليدين يف الدعاء إذا رفع : والضباع. به وجعل أحد طُرتيه حتت إبطه ورد طرفيه على ضبعه اآلخر، وهو االضطباع

  : قال الشاعر. بضبعيهيديه 

  ِضباعاً وقد جاوزن عرض الشَّقائِق  نَجائب عبِدي يكون نكيرها

وضبع البعري يضبع ضبعاً، إذا مشى . ليس له نكري إال أن يدعو على سارقها: يقول. بني الرملتني: الشقيقة من األرض
  : قال الشاعر. فحرك ضبعيه

  بي البازُل الوجناء في الرمل تَضبع  صبحتْلهم أجري جميعاً وأ فليت

    

موضع : والضبعانُ. وضِبعِت الناقةُ تضبع ضبعاً وضبعةً فهي ضِبعة كما ترى، إذا أرادت الفحلَ، وهي ضابع يف مشيها
وقد . من أهل البحرين:  كما يقالفالن من أهل الضبعان،: ويقال. ينسب إليه ضبعاين، كما ينسب إىل البحرين بحراين

ضبيعة بن ربيعة بن نزار، وضبيعة بن أسد بن ربيعة، : ويف العرب قبائل تنسب إىل ضبيعة. مست العرب ضباعة وضبيعة
 مجم:  قال أبو بكر- وهي ضبيعة أضجقُه، أي : الضِشد ِجمرب على وجهه وضالتواء أحد الشدقني، وإمنا كان ض

 اعوجمجي أضمم-فسيل بن لُجبيعة بن ِعجبيعة ابن قيس بن ثعلبة، وضقال الشاعر.  وض :  

  ضبيعةَ قيس ال ضبيعةَ أضجما  به خير الضبيعاِت كلِّها قتلت

ه وعضبت الرجلَ بلساين، إذا تناولته ب. وسيف عضب، إذا كان صارماً، وكذلك لسان عضب، إذا كان خطيباً بليغاً
قال . وظيب أعضب، إذا انكسر أحد قرنيه، واألنثى عضباُء، وهو يتشاءم به. ورجل عضاب، إذا كان شتاماً. وشتمته
  : الشاعر

  تَركَتْ هوازن مثَل قَرِن األعضِب  السيوفَ غُدوها ورواحها إن
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  : ال الشاعرق. العضباء، اسم هلا: وكانت ناقة النيب صلَى اللّه عليه وسلَّم تسمى

 وصردان العِشي تصيح ببيٍن  غُراب وظبي أعضب القرِن خَبرا

  غ - ض-ب

وقد مست العرب بغيضاً، وهو أبو . ضد احلب أبغضته أبِغضه إبغاضاً وِبغضةً وبغاضةً، لغة ميانية ليست بالعالية: البغض
. ضد الرضا: والغضب. عثَر جدك: شتموه، كما يقولونبغض جدك، إذا : وأهل اليمن يقولون للرجل. قبيلة منهم

غَِضبت، إذا : وغَضبت عني الرجل، وقالوا. ورجل غُضاب، إذا كان غليظ اجللد. ورجل غُضبة، إذا كان كثري الغضب
وقد مست العرب . ت عينهورجل به غَضب، إذا وِرم ما حت. غَِضبت تغضب، واألول أعلى: وِرم ما حوهلا، وقال قوم
. صخرة مستديرة: والغضبة. ورجل غَضب، إذا كان أمحر غليظاً. بطن منهم: وبنو غَضوبة. غَضبانَ وغاضباً ومغاِضباً

  : قال الراجز

  أشَرية في قريٍة ما أشْفَعا

  أو غَضبةٌ في هضبة ما أرفَعا

  : وقال آخر

   التَّنوفة غَضبتاِنعلى أقصى  يديه حين يقال ِسيروا كأن

وليس . الغضب: ويسمى ِجلد السلَحفاة. غَضبيان، تثنية غَضىب، كأا غَضىب على األرض من شدة ضرا بيديها: وروي
  : قال األعشى يف اجلُلنداء. وجلَندى يمد ويقصر. سلَحفَى وجلَندى: يف كالم العرب إالّ هاتان الكلمتان

  ثم قيساً في حضرموتَ المنيِف  في عمان مقيماً اءوجلَنْد

  : وقال املتلمس

  إلى ابن الجلَنْدى صاحِب الخيل جيفَِر

  .ِقطعة من جلد البعري يطوى بعضها على بعض، ويجعل شبيهاً بالدرقة: والغضبة

  ف - ض-ب

  .أمهلت

  ق - ض-ب

فأما القَبض، بفتح . ذا الشيء يف قَبضك وقَبضتك، إذا صار يف ملككقَبضت الشيَء وقَبضت عليه بيدي وقد صار ه
وفرس . ورجل قابض وقبيض، إذا كان منكمشاً يف أموره، أو سريعاً يف مشيته. الباء، فهو ما قبضته من مال أو غريه

wتقبض الرجل على األمر، : ويقال. وراع قُبضة، إذا كان منقبضاً ال ينفسح يف رعي غنمه. قبيض الشد، إذا كان جواداً
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ض عنه، إذا امشأزاإلنسان، إذا مات. إذا توقّف عليه، وتقب قِْبض السيف. وقُِبضقِْبضنا، أي املوضع . قائمه: وموهذا م
. ضتكوقبضت الطائر، إذا مجعته يف قب. وقبضت الرجلَ كذا وكذا، إذا أعطيته إياه يف غري ِنحلة. الذي قبضنا فيه أموالَنا

  : قال الراجز. السائق السريع السوق: والقابض

منِك عائض هل لِك والعائض  

 مائٍة يغِْدر منها القابض في

يدع بغضها وال يضبط سوقها : وقوله يغدر يقول. الذي يعتاض من الشيء: العائض. هذه املائة عائض من نفسك: يقول
  : وروى األصمعي. قَِبيض الشد: مالسريع السوق، من قوهل: والقابض. من كثرا

منِك عارض هل لك والعارض  

  : من العراضة، وهو ما يعطيه من شيء، كما قال الشاعر

لْيانالٍة عها كلُّ عمقْدي 

من معرضات الِغربان حمراء  

    

 تطعمهم العراضة، وهو ما يتِحف به هذه ناقة تتقدم وعليها التمر، فاحلادي ال يلحقها وكأا تعرض للِغربان: يقول
وقَضبت الشيء أقِضبه قَضباً، إذا قطعته وانقضب، إذا انقطع، والسيف قاِضب . الرجلُ أصحابه وجريانه ِإذا جاءت ِعريه

  : قال الشاعر. سيف قَضابة، مثل قَضاب سواء: ويقال. وقَضاب وِمقَضب، إذا كان قاطعاً

  ي متْنَيه كالذّرح ف  قَضابة كالمْل معي

ما : وقضابة الشجر. اقتضبت من الشجرة غصناً، إذا قطعته: ويقال. قطّاع لألمور مقتدر عليها: ورجل قَضاب وقَضابة
كل غضن من األغصان اليت : والقضيب. كل نبت اقتضب فأكل رطْباً: والقَضب. قضبته فتساقط من أطراف العيدان

وأنشد . وناقة قضيب، إذا اقتضبت فركبت قبل أن تستتم رياضتها. أرضون تنبت القَضب: واملقاضيب واملقاضب. تقطع
  : أبو حامت عن األصمعي

  أِسير عروضاً أو قَضيباً أروضها  دنيا بين حييِن رحتُها وروحِة

  .واٍد معروف، ال تدخله األلف والالم: وقَضيب. وكل من كلَّفته عمالً قبل أن يحسنه فهو مقْضب فيه ومقتضب

  ك - ض-ب

أول مصة يمصها الصيب من ثدي : والضبيك. ضبكْت الرجلَ وضبكته، إذا غمزت يديه، لغة ميانية: أمهلت إالّ يف قوهلم
  : قال. أمه

 األم راشحةَ الضبيِك حمتْه  أساء بك الزمان فجئتَ شَخْطاً

w  .وقد مسوا ضباكاً
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  ل - ض-ب

  .أمهلت يف الثالثي

  م - ض-ب

  .أمهلت

  ن - ض-ب

: وقال آخرون. ونبض الرجلُ بطرف لسانه، إذا نقَره به. ما ينِبض له ِعرق: ويقال. نبض الِعرق ينِبض نبضاً، إذا حترك

أطلقه حىت يقع على ِعجس وأنبض الرجلُ بالوتر، إذا أخذه بأطراف إصبعيه مث . النقْر بطرف اللسان، والنبضة بالشفة
  .القوس فتسمع له صوتاً

  : قال الشاعر. اخلاصرة وما يليها من رأس الوِرك: والضبن

داً عليه النُّسورعج وفي  وأبيض نكِسرم ِنه ثعلبِضب 

وقد مست . أي يف ناحيتهوفالن يف ِضبن فالن ويف ِضبنته، . حاشيته ومن يلزمه أمرهم: وِضبنة الرجل. يعين ثعلب الرمح
وكذلك بنو ضاِبن وبنو مضاِبن، وال أحسبهم نسبوا إىل ضاِبن ومضاِبن ولكن ضِبينة . العرب ضِبينة، وهو أبو بطن منهم

. وكل بعيٍد ناضب. ونضب الرجل عنا، إذا بعد. ونضب املاُء ينضب نضوباً، إذا غار من العني وحنوها. قد نسب إليه

  : شدين أبو حامت عن أيب زيدأن

  يوِمضن باألعين والحواجِب

  إيماض برٍق في عماٍء ناضِب

  و - ض-ب

  .أمهلت يف الثالثي

  ه - ض-ب

وأصابتنا هضبة من . القطعة املرتفعة من أعلى اجلبل: واهلَضبة. األنثى من الضباب: ضبة احلديد، معروفة والضبة: الضبة
هضب القوم يف احلديث، إذا خاضوا فيه دفعة بعد دفعة مأخوذ من هضب : وكان األصمعي يقول. عةاملطر، أي دف

  : قال امرؤ القيس. وحلم مضهب، إذا شوي ومل يبلغ نضجه. املطِر

  إذا نحن قُمنا عن ِشواٍء مضهِب  بأعراف الجياد أكُفَنا نَمشُّ

w  ي - ض-ب
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ِعرق يف : واألبيض. األرض البيضاء امللساء: والِبيضة. داء يصيب اخليل يف قوائمها: بيضوال. معروف، مجع بيضة: البيض
  : قال الراجز. حالب البعري

ِضهيقَي أبِعر عجكأنما يب  

ِضهوملتقَى فائِله وأب  

ء والضاد والياء مواضع يف املعتلّ وللبا. ِعرق يف الفخذ، واألبض هو املَأِبض وهو باطن الركبة: الفائل. مأِبِضه: ويروى
  .ستراها إن شاء اللّه

  باب الباء والطاء

  وما بعدهما من الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  ظ -ط-ب

  .أمهلت يف الثالثي

  ع -ط-ب

، إذا وطبعت الكتاب. اخلليقة اليت جبل عليها: والطبيعة. طُبع الرجل على الشيء طَبعاً، إذا جبل عليه: الطَّبع، من قوهلم
النهر اململوء ماًء، بتسكني : والطِّبع. وطَبعت احلَّلو طَبعاً، إذا مألا، وطبعتها تطبيعاً كذلك. الطابع: ختمته، واخلاتم

  : قال لبيد. الباء، واجلمع أطباع

  كروايا الطِّبع همت بالوحْل  فاتراً مشْيهم فتولَّوا

    

وفسر أبو ". الطَّمع طَبع: "ومثل من أمثاهلم. الصدأ طَِبع السيف طَبعاً، إذا صدىء: والطَّبع. ملهامثْقَلة حب: وناقة مطبعة
م: "عبيدة قوله جلّ وعزعلى قُلو أي غطّاها، واهللا أعلم". وطُِبع.  

وحلم عبيط، إذا كان طرياً، وكذلك . عبطْت اجلَزور وغريها، إذا حنرا أو ذحبتها من غري ِعلّة، واعتبطتها اعتباطاً: ويقال
اليت تنحر لعلَة، إما : الذي ينحر لغري علَّة، والعارضة: والعبيط". أحلْم عبيٍط أم لَحم عارضٍة: "والعرب تقول. دم عِبيط

  " قال الشاعر . لكسر وإما ملرض

  لَبلَّ نُحور القوم معتبط ورد  أن أشياخاً ببدٍر شُهوده فلو

  : قال الشاعر، أمية. عتبط الرجلُ، إذا مات يف شبابهوا

 الموتُ كأس والمرء ذائقُها  من لم يمتْ عبطَةً يمتْ هرماً
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  : قال اهلذيل. عبطَه يعبطه عبطاً، إذا قطعه بالسيف: ويقال

  دعوتُ بني زيد وألحفتُه بردي  ظننتُ أنه متعبط ولما

اهلالك، : والعطَب. العقرب: والعوبط. لمت أنه يقطَّع بالسيوف ألقيت عليه ثويب ألِقيه، ُألؤمنهملا ع: يقول: قال أبو بكر
: والعوطب.القطن أيضاً: والعطْب. القطن، لغة ميانية: والعطْبة. عِطب يعطَب عطَباً، وليس قوهلم عطْباً من كالم العرب

  : قال اهلُذيل. لُجة البحر: أيضاً: بوالعوطَ. الداهية، وهو العوبط أيضاً

 ذي التَّيار والجلْجل عوطَِب  تختصم اللجةُ شَطْرين في ال

  غ -ط-ب

  : قال الراجز. غَبطْت الرجلَ أغِبطه غَبطاً، إذا حسدته على الشيء

  فالناس بين شامت وغُبِط

  : الشحم، من قوله: والطَرق. ا ِطرق أم الوغَبطْت الناقة وغريها، إذا جسسستها بيدك لتنظر أ

  كغابط الكلب يبغي الطِّرقَ في الذَّنَِب  وَأتْيي ابن غَالٍق ِليقِْريني إني

وأغبطت الرحلَ على ظهر البعري، إذا تركته أياماً . وأغبطَِت احلُمى، إذا دامت. وأغبطَِت السماُء إغباطاً، إذا دام مطرها
  : قال الراجز

  وانتسفَ الجالب من أنداِبِه

  إغباطُنا الميس على أصالِبِه

قال . قَتب اهلودج، واجلمع غُبط: والغبيط. الرحال، وهو يف األصل ضرب من الشجر تتخذ منه الرحال: املَيس هاهنا
  : الشاعر

 باحة الدار يستوِقدن بالغُبِط في  أم هل تركتُ نساء الحي ضاحيةً

  : قال أوس بن حجر. القاع من األرض يطمئن وترتفع جوانبه: والغبيط أيضاً. ع غَبيطمج

 غَبيٍط بالمغيرة مفْعِم وكل  ويخِْلجنَهم من كل صمٍد وِرجلٍَة

  .واغتبط فالن باألمر، إذا سر به، واالسم الِغبطة. اخليل اليت تِغري: املُغرية هاهنا

  ف -ط-ب

  .ثيأمهلت يف الثال

  ق -ط-ب
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جيل : والِقبط. وبه مسي القُباط، هذا الناطف املعروف، وهو عريب صحيح. مجعك الشيَء بيدك، قبطته أقِبطه قَبطاً: القَبط
  : قال الشاعر. الِبيض: والثياب القُبطية. من الناس معروف

لَيأِتينَّك نِْطق قَِذعدك  مني مةَ الوالقُبطي نَّسباٍق، كما د  

  : قال الشاعر. مر طَبق من الليل ومن النهار أيضاً، أي معظم منه: ويقال. قَباطي: ومجع قُبطية

  والظِّل لم يفْضْل ولم يكِْر  أخفافُها طَبقاً وتواهقتْ

  : الشاعرقال . وكل ِفقرة من فَقار الظهر طَبق. مل ينقُص: مل يكِْر. مل يِزد: مل يفْضل. تسابقت: تواهقت

 طَبقَاً من الظَّهِر وشَليِلها  وترى ِخالفَ مكان عيبِتها

    

ومنه . وكل شيء طُوِبق بعضه على بعض، فاألعلى طَبق لألسفل. اِملسح الذي يلقى على ظهر البعري حتت الرحل: الشليل
ق: "قوله جلّ وعزقاً عن طَبطَب نكَبرا م"لتماوات الطِّباق بعضهن فوق بعض، ، واللّه أعلم، كأرتلة فوق مرتلة، والس

وطَِبقَت يد البعري أو اإلنسان، إذا . ما أطبقته على الشيء: معروف واملطبق: والطَّبق. صفحته: وطَبق اجلَنب. واّهللا أعلم
والناس طَبقات بعضهم أفضل من . ونالقوم املتشا: والطَّبقة. وطابق فالن فالناً على األمر، إذا ماأله عليه. لصقت جبنبه

وطابق البعري وغريه، إذا وضع خفَّي رجليه يف موضع خفَّي يديه، وكذلك كل ذي أربع، فهو مطاِبق إذا فعل . بعض
  : قال الشاعر. ذلك، والصدر الطِّباق

  ِطباقَ الكالب يطَأن الهراسا  يطاِبقْن بالداِرِعين وخيٍل

، هكذا املثل، وذكر أبن الكليب أنه "وافق شن طَبقاً: "ومثل من أمثاهلم. وبه سمي الرجل هراسة. شوكنبت له : اهلَراس
بطن من إياد، وهلم حديث، وذلك أم حتاربوا فتكافأوا، فجرى هذا : وطبق. شن بن أفضى بن عبد القيس بن أفْضى

، "إحدى بنات طَبٍق شرِك على رأِسِك: "ومثل من أمثاهلم. الداهية: بقوِبنت الطَّ. ، فاهلاء ِلشن"طَبقَه"فمن قال . املثل
وإمنا أخذ من اجلزار احلاذق إذا . ورجل يطَبق املَفِْصلَ، إذا أصاب احلجة ببالغته. يقول ذلك الرجلُ إذا رأى ما يكرهه

وبقَطَ . الدبق الذي يصطاد به: ق، يف بعض اللغاتوالطب. ضرب من النبت: والطُّباق. وضع السكّني على املَفِْصل ففصله
وقَطَبت اخلمر باملاء، إذا . الرجل متاعه، إذا فرقه وقَطَب الرجلُ يقِطب قطْباً وقُطوباً، وقطَّب تقطيباً، إذا مجع بني حاجبيه

جاء : وقوهلم. رس معروف من خيل العربف: والقَِطيب. وقَطَبت الشيَء أقِطبه قطباً، إذا قطعته. مزجتها، فاملاء ِقطاا
جنم يدور عليه : وقُطْب السماء. نصل صغري يف رأس سهم يرمى به يف األهداف: والقُطْبة. القوم قاطبةً، أي بأمجعهم

  .الفَلَك، واهللا أعلم، يقال إنه ال يزول عن موضعه

: وقُطْب رحى احلرب. يدهم الذي يلوذون بهوفالن قُطْب بين فالن، أي س. احلديدة اليت تدور فيها: وقُطْب الرحى

  .وقد مست العرب قُطْبة وقُطيبة. رئيسها

  ك -ط-ب
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  ل -ط-ب

ويقال رجل بطَل، وال يقال امرأة . وبطلَ الرجلُ بطولةً، إذا صار بطالً. بطَل الشي يبطُل بطوالً، إذا تِلف، وأبطلته إبطاالً
والبطْل والباطل . مصدر بطَلَ الشيُء بطْالناً: والبطْالن. رجلُ بطالةً، إذا هزلَ وكان بطّاالًوبِطلَ ال. بطَلَة، عن أيب زيد

  .جاء فالن باألباطيل: ويقال. مجع إبطالة وأُبطولة: واألباطيل. واحد

كل أرض فُرشت حبجارة أو آجر . أرض مستوية: والبالط. بلَطْت احلائطَ بالطِّني بلْطاً، وبلَطته تبليطاً: والبلْط من قوهلم
  : قال امرؤ القيس. وبالطَ الرجلُ يف أمره، إذا اجتهد فيه، وكذلك بالطَ السابح، إذا اجتهد فهو مباِلط. فهي بالط أيضاً

  فيا كُرم ما جاٍر ويا حسن ما فَعْل  على عمِرو بن درماء بلْطَةً نَزلْتُ

والطَّبل الذي . هو موضع: إنه دهر من الدهور، وقال آخرون: قال قوم يف بلْطَة. ا جاء بهيا ضلَّ م: كما قال اآلخر
شيء تتخذه النساُء من خشب : والطّبلة. الطِّبالة: أطبل، وِحرفة الطَّبال. معروف، واجلمع طُبول وأطبال: يضرب به

  : قال. ميا الطبل هوما أدري أ: يقال. الناس: والطبل. يكون فيه أطيان، عريب صحيح

  ثم جريتُ بانطالق ِرسلي

  قد علموا أنّا ِخيار الطَّبِل

  : قال نصيب. ضرب من الثياب: والطَّبل

 أرمام، كأرِديِة الطَّبل بقيةَ  وأبقَى طَواُل الدهر من عرصاتها

    

: واملَطالب. مصدر من قوهلم طَلَبت الشيَء أطلُبه طَلَباً: الطَّلَبو. النعجة، تراها يف باب اللفيف إن شاء اهللا: والطُّوبالة

وطالبت الرجلَ مطالبةً . ويل عند فالن طَِلبة، أي شيء أطلبه منه. مواضع الطلَب، وجيوز أن تكون واحدة املطالب مطْلَبة
. أدركهم الطَّلَب، إذا كانوا فارين: ن يقالالقوم الطالبو: والطلَب. وفالنة ِطلْب فالن، إذا كان يطلبها ويهواها. وِطالباً

قال . كأل مطِْلب، إذا عىن طالبه: وقال األصمعي. الذي ال يوصل إليه إال مبشقّة: والكأل املُطِْلب. بعيد: وماء مطِْلب
  : الشاعر

لّهدرا أضٍة صا كَلْبيراِعي  طِْلٍب وطُلَى األعناِق تضطربعن م  

واللبط مثل اخلبط، واللبط باليد واخلبط بالرجل هكذا قال قوم من أهل . لباً ومطَِّلباً وطُليباً وطَالّباًوقد مست العرب طا
وتالبط القوم بالسيوف، إذا . وتلبط على الرجل أموره، إذا اختلطت عليه وصعبت. وبه سمي الرجل لَبطَة. اللغة

  .تضاربوا ا

  م -ط-ب

والبطْم حبة : قال أبو بكر. ن يسمون البطْم شجر الضرو، وكذلك يسميه أهل العاليةوأهل اليم. معروف: البطْم
  .اخلضراء، ولذلك مسى أهل اللغة البطْم الصفرة
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  ن -ط-ب

  .دون القبيلة: والبطن من العرب. الغامض من األرض: والبطن. خالف الظهر: البطْن

ه، أي سرأمره وظهر ين فالن بطنطني، أي عظيم البطن، وكذلك . خالف الظاهر: والباطن. ه وعالنيتهوأفرشورجل ب
  : قال متمم بن نويرة. مخيص البطن: ورجل مبطَن. اِملبطان

  فتًى غير ِمبطان العشيات أروعا  كَفُّن الِمنهاُل تحت ردائه لقد

  : وقال أبو كبري اهلذيل

  اً إذا ما نام ليُل الهوجلسهد  فأتتْ به حوشَ الجنان مبطَّناً

بطْنان القُذَذ إذا التفَّت، وهو مكروه، والظهران : والبطْنان. الثقيل اجلسم، وحوش اجلَنان، أي وحشي الفؤاد: اهلَوجل
ا ِبطانةً ِمن ال تتخذو: "ويف الترتيل. وفالن ِبطانيت دون إخواين، أي الذي أبطنته أمري. ظُهراا إذا التفَّت، وهو حممود

كثرة األكل : والِبطْنة. واستبطنت أمر فالن، إذا وقفت على ِدخلته. وبطنت ثويب بثوب آخر، إذا جعلته حتته". دونكم
  : قال الشاعر. وإفراط الشبع

 مما تُسفِّه األحالما نةُ  يا بني المنذر بن عبدان والِبطْ

وبطُن بطَناً، . وبِطن الرجلُ، ِإذا أِشر". ال بد للِبطْنة من خمصة: "ومن أمثاهلم" لِفطْنةالِبطْنةُ تذهب ا: "ومثل من أمثاهلم
  : قال القُالخ. إذا عظُم بطنه، ويقال ذلك يف كل شيء

طَنها من البأوالد عولم تَض  

نة على غَدسنَع هولم تُصب  

ضطوناً، إذا غَمالشيُء ب طَنإذا ضربت بطنهو. وب ،البعري تطَنقال الراجز. ب :  

لَه طُنربتَ موقَراً فآبإذا ض  

لَّهفوق قُصيراه وتحتَ الج  

. ورجل مبطون يف بطنه داء. ِعرقان يكتنفان البطن: واألبطَنان. ِحزام الرحل، وأكثر ما يستعمل للقَتب: والِبطان

. والعرب تزعم أن البطَني ال نوَء له إالْ الريح. و بطن احلَمل فيما يقال، واهللا أعلمجنم من جنوم السماء، وه: والبطَني

قال . رجل من اخلوارج معروف: والبطني. فرس معروف من خيل العرب، وكذلك الِبطان، وهو أبو البطَني: والبطَني
  : الشيباين

  يبومنّا أمير المؤمنين شَب  يزيد والبطين وقَعنَب فمنا

  .يعين شبيب بن يزيد اخلارجي

  : قال الشاعر. وعدا فالن شأواً بطيناً، أي بعيداً

 عنيزةَ شَاواً بطينا وبين  وبصبصن بين أداني الغَضا
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فَأ لغة وطَبنت النار، إذا دفنتها لكيال تطْ. فَِطن: ورجل طُبنة. ورجل طِبن فَِطن. وطَِبن الرجلُ طَبانة، ِإذا فَطن فطانة
  : قال الشاعر. لعبة يلعب ا: والطبن. املوضع الذي تدفن فيه النار: والطّابون. ميانية

مفَه ُل كالطِّبن  أعني الخُؤولةَ والعموموليس لبيته ح 

    

 الوتد، واجلمع طُنب اِخلباء وغريه، وهو احلبل الذي يشد إىل أطنب،: والطُّنب. وهو الذي يسمى ِسدرك فارسي معرب
سير : واإلطنابة أيضاً. سير يشد يف طرف وتر القوس العربية: واإلطنابة. وطنبت اِخلباَء تطنيباً، إذا مددته بأطنابه. أطناب

  : قال الشاعر. يشد يف طرف سير اِحلزام يكون عوناً لسريه إذا قلق

 قَتْ عقْد األطانيِبقد قَِل يركُضن  حتى استغاثت بأهل الِملْح ضاحيةً

وقد مست العرب إطنابة، وهي أم عمرو بن اإلطنابة الشاعر، فارس من فرسان األنصار يف اجلاهلية قبل أن يسموا 
وأطنب الرجلُ يف . مصدر طَِنب الفرس يطْنب طَنباً، إذا طال ظهره والفرس أطْنب واألنثى طَنباء: والطنب. األنصار

 ،ط. إذا بالغ فيهمااملدح والذمبط، إذا كان يف بطنه بياض . جيل معروف، وهم النبيط واألنباط: والنالنب نيطُ بوفرس أنب
  : قال ذو الرمة. ويف كشحيه يتصاعد

 عنه الجلُّ واللون أشقر تمايَل  كلون الحصان األنْبِط البطِن قائماً

واستنبطت من فالن .  وكل شيء أظهرته بعد خفائه فقد أنبطته واستنبطته.ونبطْت البئر وأنبطتها، إذا استخرجت ماءها
. أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرا: والنبط. املاء املستخرج: والنبطة. علماً أو خرباً أو ماالً، إذا استخرجته منه

قال كعب بن سعد . كان داهياً ال يدرك غَورهورجل ال ينال له نبط، إذا . واستنبطت هذا األمر، إذا فكّرت فيه فأظهرته
  : الغنوي

  له نَبطاً عند الهوان قَطوب  ثراه ال ينال عدوه قريب

وزعموا أن املَنطَبة اِملصفاة يصفَّى . منطَبة: ويقال للرجل األمحق. ضربك بإصبعك أذُنَ الرجل نطَبته أنطُبه نطْباً: والنطْب
تهفيها اخلمرطْب: وقالوا. ، وال أدري ما صحتانُ: النِبسالس.  

  و -ط-ب

اللهم ال تِبطْين : "ومن دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلّم. وبطْت حظَّ الرجل أِبطُه وبطاً، إذا أخسسته أو وضعت من قدره
  .ورجل واِبط، إذا كان خسيساً". بعد إذ رفعتين

، يريدون الطِّيب، وأصل الطِّيب من الواو، وقلبت الواو ياًء "أوبة وطَوبة: "اخل أو للقادموكلمة للعرب يقولون للد
. لغة شامية، وأحسبها رومية: اآلجرة: والطُوبة. طوبى له، فهو من ذلك، واّهللا أعلم: لكسر ما قبلها ألم يقولون

  : ؤ القيسقال أمر. ِسقاء اللنب خاصة، واجلمع ِوطاب وأوطاب: والوطْب

نريضاً وأفْلَتَهِعلْباء ج  الِوطاب ِفركْنَه صولو أدر  
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: واجلَرض. لو أدركنه لقتلنه فخلت الِوطاب من اللنب، أي كان يقتل ويساق املال: يعين خيالً، يقول. خال: صِفر

  : قال الشاعر. الغصص

في الناس ليلةً كأن غْنريِضإذا ما التقى اللَّ  الفتى لم يحياِن عند الج  

  .وطْباء، تشبيهاً بالوطْب: ويقال للمرأة العظيمة الثديني

  ه -ط-ب

إناء كالقارورة، عريب صحيح، أحسبها لغة شامية وخبروا عن رجاء بن : والبطَّة. ليس بعريب حمض: البطَّة هذا الطائر
إنه : فقال. أقوم فأصلحه: يا رجاء، أما ترى؟ فقلت: لكنت مع عمر بن عبد العزيز فضعف السراج فقا: حيوة أنه قال

قمت وأنا عمر بن عبد العزيز : فقام فأخذ البطَّة فزاد يف دهن السراج، مث رجع وقال. لَلؤم بالرجل أن يستخدم ضيفَه
  .ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز

.  اليت تخرز على فم الدلو ِطبة، وتجمع ِطباباً وِطبباًقطعة من أدم مستطيلة، ورمبا مسيت اجللدة: والطِّبة، واجلمع ِطباب

وهبطْت الشيَء وأهبطته، لغتان . ضد االرتفاع: واهلُبوط. هبطَ الشيُء يهِبط هبوطاً، إذا احندر، فهو هابط: ويقال
  : قال الراجز. فصيحتان

  ما راعني إالّ جناح هابطا

  على البيوت قَوطَه العالِبطا

ط: ناحجالِبط: اسم رجل والقَوالكثري: القطيع من الغنم والع.  

  ي -ط-ب

  : قال الشاعر. ضرع الفرس وغريها من احلافر، وكذلك هو للسباع أيضاً: الطُّبي والطِّبي، واجلمع أطْباء

  يسد خَواء طُبييها الغُبار  للِحزام بِمرفَقيها نَسوفٌ

  : قال الشاعر. اهلواء بني الشيئني هاهنا: واخلَواء. اهنسفَه، إذا حنّ: يقال

  يبدو خَواء األرض من خَوائِه

    

واملدينة تسمى طَيبة، مساها . وأصله الواو، وقد مر ذكره. خالف اخلبيث: والطَّيب. معروف: والطِّيب. اهلاء فيه للظليم
  .طاء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اّهللاوللباء والياء وال. بذلك النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

  باب الباء والظاء

  وما بعدهما من الحروف 
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  في الثالثي الصحيح 

  ع -ظ-ب

  .أمهلت يف الثالثي وكذلك حاهلا مع الغني والفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون والواو

  ه -ظ-ب

  .األمر باهظ، واملفعول به مبهوظظين األمر بهظاً، إذا غلبين، و: استعمل من وجهوهها

  .والظُّبة ظُبة السيف، منقوص، تراها يف باا إن شاء اهللا

  ي -ظ-ب

: والظَيب. فَرج الفرس: والظَّبية. هو ماء املرأة: البيظ، زعموا، مستعمل، وهو ماء الفحل، وال أدري ما صحته، وقال قوم

  : ل امرؤ القيسقا. كثيب رمل معروف: والظَّيب. واحدة الظِّباء

  أساريع ظبٍي أو مساويك إسِحل  برخٍْص غيِر شثٍْن كأنه وتعطو

  : قال اهلذيل. جراب من جلد ظيب: والظَّيب

  إذا أنفض القوم لم ينِْفِض  ظَبية وله وفضةٌ له

  : وقال آخر، وهو هذيل. خريطة جيعل الراعي فيها أداته: والظبية

ِسبحِلكاً إذ ويه مالِل  ا مانفسد ظبيةَ األِقِط الجتوس  

  : ِميسم يسمى الظَّيب، هكذا قال األصمعي وأنشد لعنترة: والظَّيب

  ماء الكُالب عليها الظبي ِمعناِق  بن أسود فا زباء قاِربٍة عمرو

  باب الباء والعين

  مع باقي الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  غ -ع-ب

  .أمهلت

  ف -ع-ب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         339   

  .أمهلت

  ق -ع-ب

. انبعق فالن علينا بكالم كثري: وكثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا. انبعق املطر انبعاقاً، إذا اشتد، وهو البعاق والِبعاق

  .موضع: والبقيع. سواد وبياض يف ألوان الكالب وغريها: والبقَع

ورجل ". قاع كما يدال من الرجاليدال من الب: "ومثل من أمثاهلم. القطعة منها، واجلمع ِبقاع: والبقعة من األرض
موضع، معرفة ال يدخلها األلف : وبقْعاء. بطن من العرب، وهم إخوة بين ذُبيان: وهاربة البقْعاء. باقعة، إذا كان داهياً

اء فالن ج: ويقال. عِبق هذا الكالم بقليب: ومن ذلك قوهلم. وعِبق الطِّيب بالثوب وغريه، إذا لَِصقَت رائحته به. والالم
جئتك يف عِقب رمضان، : يقال: وقال أبو عثمان املازين. وجئتك يف عقب رمضانَ. على عِقب فالن، إذا جاء على أثره

: معروف، حيرك ويسكَّن فيقال: وعقْب اإلنسان. إذا جئت وقد بقيت منه بقية ويف عقْب رمضانَ، إذا جئت وقد مضى

. معروف، يف معىن العصب: وعقَب اإلنسان والدابة. قْب فالٍن، إذا مشوا يف أثَرهوطىء الرجالُ ع: ويقال. عقْب وعِقب

وتعاقب الرجالن، إذا ركب أحدمها ونزل اآلخر، فكل . وأعقب اهللا فُالناً عقْبى نافعةً، وعاقبه اهللا ِعقاباً ومعاقبة وعقوبة
ومنه قول النيب صلى اّهللا . الذي جييء يف أثر صاحبه: قبوالعا: واحد منهما عقيب لصاحبه، واملوضع الذي يركب منه

  : قال امرؤ القيس. الذي جييء مرة بعد أخرى: واملُعِقب واملعقِّب. ، ألنه ختم األنبياَء"أنا العاِقب: "عليه وسلم

  به ِجنَّة من طائٍف غيِر معِقِب  في اآلري حتى كأنما ويخِْضد

  : خروقال اآل. أي ال يفَتره

هر في الرواح وهاججحتى تَه  قَه المظلوم طَلَبالمعقِِّب ح 

الطائر : والعقاب. املَصعد يف اجلبل، واجلمع ِعقاب: والعقَبة. عقَّب الغازي، إذا قفل مث رجع ومل يِقم يف أهله: ويقال
: والعقاب.  من طي البثر يقف عليه املشرف فيهاحجر يخرج: والعقاب. ومسيت الراية عقاباً تشبيهاً بالطائر. املعروف

مسافة ما بني ارتفاعه : وعقْبة الطائر. خيط صغري يدخل يف خرتي حلْقة القُرط يشد به، فالقُرط معقوب إذا فُعل به ذلك
  .وضع معروفم: والعقَيب. طائر معروف: والعقَّيب. عقْبة العقاب مثانون فرسخاً: وتقول العرب. واحنطاطه

  .قَبع اِخلرتير، إذا أدخل رأسه يف عنقه، وكذلك القُنفُذ، قَبعاً وقُبوعاً: والقَبع والقَبع من قوهلم

    

ِخرقة ختاط كالبرنس يلبسها الصبيان، تسميها العامة : والقُبعة. وجارية قُبعة طُلَعة، إذا ختبأت مرة وظهرت أخرى
وكان ابن الزبري ولّى رجالً من بين خمزوم البصرةَ فنظر إىل . ِمكيال واسع: والقُباع.  دويبة صغرية:والقَوبعة. القُنبعة

احلديدة اليت على طرف قائمه، تكون من : وقَبيعة السيف. إنه لقُباع، فلُقَب القباع: مكياهلم الذي يقال له القَنقَل، فقال
  .قُباع: رجويقال للمرأة الواسع الفَ. حديد أو فضة

  .مشبه بالقَعب: وحافر مقعب. إناء يستعمل: والقَعبة. معروف، وهو القَدح من اخلشب، واجلمع ِقعاب: والقَعب

w  ك -ع-ب
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         340   

ومنه اشتقاق بعكَك، وهو اسم رجل من قريش، وهو أبو . جمتمعهم: الِغلَظ والكَزازة يف اجلسم، وبعكوكة الناس: البعك
القطع : والبكْع. وتبعكك القوم، إذا ازدمحوا. دخل يف بعكوكة القوم، أي مجاعتهم: ويقال. بن بعكَكأيب السنابل 

ما ذقت عنده عبكَةً : ويقال. خلطُك الشيَء بالشيء عبكْته عبكاً: والعبك. بكَعته بالسيف وبكَّعته، إذا ضربت أطرافه
ِغلظ الشفتني، : والعكَب. اللقمة من الثريد: ن السويق أو القطعة من احلَيس، واللَّبكةملُء الكف م: والَ لَبكَةً، فالعبكة

  .وعكَب يومنا، إذا كثر غباره. وعِكب الرجلُ، إذا غلظت شفته. وبه مسي الرجل عكباً. أَمة عكْباُء

  .ومنه اشتقاق عكابة، وهو اسم. غبارال: والعكوب. الذي ألمه زوج، وال أعرف ما صحة ذلك: والِعكَب، زعموا

دابة من دواب البحر، : والكُبع، زعموا. والكَبع ذكر اخلليل أنه املنع كَبعته عن كذا وكذا أكبعه كَبعاً، إذا منعته عنه
 .معروف، كعب اإلنسان وكعب الدابة، واجلمع أكعب، ِكعاب وكُعوب، وكذلك كعب القناة: والكَعب. وليس بثَبت

القليل من رث : والكَعب. أن يصري له حجم واجلمع كواعب: وجارية كَعاب وكاِعب، إذا كَعب ثدياها، والتكعيب
كَعبت الثوب، إذا طويته : معروفة، مسيت بذلك لتكعيبها أي لتربيعها، من قوهلم: والكَعبة. السمن يبقى يف أسفل النحي

  : وأنشد. نت حتجه ربيعة يف اجلاهليةبيت كا: وذو الكَعبات. مربعاً

  والبيِت ذي الكَعباِت من ِسنْداِد  الخَورنَِق والسديِر وباِرٍق أهل

  .والبيِت ذي الشرفات: ورواه األصمعي. هكذا رواه أبو عبيدة

  ل -ع-ب

أتدعون بعالً وتذَرون أحسن : "ز وجلوقال بعض أهل التفسري يف قول اللّه ع. ربه ومالكه: وبعلُ الشيء. الزوج: البعل
مل أدِر ما البعل يف القرآن حىت رأيت : قال ابن عباس، رضي اللّه عنه. وذكر أبو عبيدة أنه صنم. أي رباً". اخلالقني

  : وأنشد. طرالنخل الذي يشرب بعروقه ويستغين عن امل: والبعل. أنا بعلُها، أي ربها: فقال. ملن هذه الناقة: أعرابياً فقلت

  وال بعل وِإن عظم اإلتاء  ال أبالي نَخَْل سقٍْي هنالك

لكم الضامنةُ من النخل، ولنا الضاحية من البعل، ال ترد : "ويف حديث النيب صلَّى اهللا عليه وسلّم ألكيدر بن عبد امللك
وامرأة حسنة الِبعال واملباعلة والتبعل، إذا كانت حسنةَ . واستبعلَ النخلُ، إذا صار بعالً". قَاصيتكم، وال تعد فاِردتكم

وبِعلَ . أيام أكل وشرب وِبعال: ، يعين أيام التشريق ويقال"ِإنها أيام نعٍم وطُعم وِبعال: "ويف احلديث. الطّاعة لزوجها
وبِعلَ الرجل ِفي الشيء يبعل بعالً، إذا . عليهموأصبح فالن بعالً على أهله، أي ِثقْالً . الرجل باألمر، إذا ضاق به ذَرعاً

: والبلُّوعة. وبِلعت الشيَء أبلَعه بلْعاً وابتلعته ابتالعاً. وبِعلَ الرجل، إذا خِرق من فزٍع فلم يتحرك. حتير فيه، مفتوح العني

: وبنو بلَع. جنم من جنوم السماء:  وسعد بلَع.كثري األكل، وكذلك امرأة بلَعة: ورجل بلَع. حفرة يف األرض تبتلع املاء

وكذلك كل . ورجل عبل، إذا كان غليظاً. اسم رجل من سادات العرب: وبلْعاء بن قيس الِكناين. بطن من قُضاعة
بولة. غليظ من الدواببالة والعبالته، أي ِثقْله. واملصدر العل. وألقى فالن على فالن عبالشجر من تساقُط ورق: والع 

  : قال الشاعر. أعبلَ الشجر يعِبل إعباالً، إذا أورق، فهو معِبل: ورمبا قيل. اهلَدب خاضة، حنو األثْل والطرفاء واملَرخ

 مربوع الصريمةَ معِبِل بأفناِن  إذا امتدت الشمس اتَّقَى صقَراِتها

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         341   

    

قال . صخرة عظيمة: والعبالَء. جر عظيم أبيض ال يكون إالّ كذلكح: واألعبل. شدة وقع الشمس على الرأس: الصقَرة
  : احلارث بن ِحلِّزة يصف رئيسي حيين

 كأنه عبالء قَرظي  حوَل قَيٍس مستلئمين بكَبٍش

موضع : والعبالء. قَرظي، فنسبه إىل واٍد بعينه باليمن كثري القَرظ: منسوب إىل القَرظ، أراد أن ينسبه إىل بلد بعينه فقال
: وبنو عبيل. بطن من بين أمية الصغرى من قريش، وإمنا نسبوا إىل أمهم عبلة، إحدى نساء بين متيم: والعبالت. معروف

  .عبيل أخو عاد، وهو عاد بن إرم: وكان ابن الكليب يقول. قبيلة من العرب العاربة قد انقرضوا

  : قال الشاعر. اجلمع علوباألثر يف اجلسد وغريه، و: والعلْب

إليك داِني الفرقداِن والِحبه  لوبله فوق أجواز الِمتان ع  

وعاء من جلِد جنِب بعٍري يتخذ : والعلْبة. عالم تعلُب صورتك: ونظر أعرايب إىل رجل قد أثَّر السجود يف جبهته فقال
  :  وأحسبه للربيع بن ضبع الفزاري- قال الشاعر. كالعس يحتلب فيه، واجلمع ِعالب وعلَب

  رد ِفي الضرع ما قَرى في الِعالب  صاح أبصرتَ أو سمعتَ براع

 واستراحت عواذلي من عتابي  ِشرتي وأقصر جهلي انقَضتْ

.  مذكَر واجلمع عاليبعصبتان تكتنفان العنق، فإذا قصدت الِعلباء بعينه فهو: والِعلباوان. استعلب اجللد، إذا غلُظَ: ويقال

  : قال الشاعر. وعلَبت الرمح فهو معلوب، وعلَّبته فهو معلَّب، إذا عصبته بالِعلْباِء

 لَيا كما عِصب الِعلباء بالعوِد  منه ولِْدتُ ولم يوشَب به حسبي

  : قال احلارثو. وكان سيف احلارث بن ظامل يسمى املعلوب، اسم له الزم. مثلَّم: وسيف معلوب

أنا أبو ليلى وسيفي المعلوب  

رب تشذيبض كدذَو نهل ينِْجي  

قال رجل من طاِحية يصف . غصن عظيم من شجرة تتخذ منه ِمقْطرة لغة أزدية: والِعلْبة، بكسر العني، واجلمع ِعلَب
  : رجالً جعل رجله يف اِملقْطرة

 يمتْه فباُل المرء متبوُلتَ قد  في رجله ِعلْبة خَشناء من قَرٍظ

ضرب من : واللعبة. وطائر مالعب ِظلِّه. ضد اِجلد لَِعب الصبيانُ لعباً، وكذلك كل هازٍل العب: واللَِّعب. أي ضعيف
. موضع: للَّعباءوا. كثري اللعب: ولُعبةَ. يلعب به: ورجل لعبة. لَِعب الصبيان لُعبةَ كذا وكذا: يقال. اللَِّعب يلعب به الناس

  : قال الشاعر

 إالهةَ أن تَؤوبا فأعجلْنا  رحلْناها من اللَّعباء قَصراً

. ومصدر لعبت لَِعباً ِتِلعاباً. يعين الشمس: صالة العصر وصالة القصر إالهة: قصراً، أي عِشياً القَصر والعصر واحد، يقال

w  : وينشد بيت لبيد. ِلعب الصيب ولَعب، إذا سال لُعابه: يقال. ما يسيل من فم الصيب من ريقه: واللُّعاب
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  صغيراً وسموني مفيداً وعاِصما  على أكتافهم وحجورهم لَِعبتُ

ما تراه كأنه ينحدر من السماء إذا حِميت : ولُعاب الشمس. مسها: ولُعاب احلية. لَعبت، أي سال لُعاِبي عليهم: ويروى
تركته ِىف مالعب : ويقال. مدارجها: ومالعب الريح. لعبِت الريح باملرتل، إذا درسته: ويقال. ظهريةالشمس وقام قائم ال

يوم : مالَِعب األسنة، قال قوم يوم السوبان، وقال آخرون: ومسي عامر بن مالك. اجلن، أي حيث ال يدرى أين هو
  : س بن حجرقال أو. السالن، مساه بذلك ِضرار بن عمرو الضبي

دج  أبو ليلى طُفيُل بن مالٍك فربمنعر عوبان لو يتقصالس 

نة عامروصار  يالعب أطرافَ األس ظُّ الكتيبة َأجمعله ح 

  .فرس من خيل العرب، معروف: واللعاب.  من اخلوف- وهذه إحدى ِجحرة اليربوع- أي يدخل القاِصعاَء

  م -ع-ب

  .رجل عبام، وهو الثقيل من الرجال، وستراه يف بابه إن شاء اهللا: يف قوهلمأمهلت يف الثالثي إالّ 

  ن -ع-ب

    

بثْرة خترج باإلنسان تعدي، كانت العرب حتذر : والِعنبة. معروف: والِعنب. غليظ شديد، وناقة عبناة: بعري عبنى: يقال
. عظيم األنف: ورجل عناب. ما تقطعه اخلاتنة من اجلارية: ابوالعن. موضع: والعناب. عريب معروف: والعناب. عدواها

شجر معروف تتخذ منه القِسي، فإذا كان يف رؤوس اجلبال فهو نبع، وإذا كان يف السهل فهو : والنبع. موضع: وعينب
اجلدول الكثري : والينبوع. ارجه من األرضخم: ومنابع املاء. ونبع املاُء ينبع نبعاً، إذا خرج من عني أو غريها. شوحط

  : قال الشاعر. موضع: ونبايع. موضع بني مكَّة واملدينة: وينبع. املاء

  وأوالِت ذي العرجاء نَهب فجمع  بالِجزع ِجزع نُبايٍع فكأنها

" مخرنِبق لينباع: "ومثل من أمثاهلم. وآنباع الرجل، إذا وثب بعد سكون. وكل راشٍح منباع. وآنباع العرق، إذا سال

ِثبل كثرية تراها إن شاء اللّه. أي ساكن ليومواضع هذا يف املعت.  

  : قال الشاعر. ونعبت الناقةُ، وهو ضرب من السري. ونعب الغراب ينعب وينعب نعباً ونعيباً ونعباناً

  فَسبتٌ وأما ليلُها فهي تَنْعب  اَأللياِط أما نَهارها ومقْورة

حي من : وبنو ناِعب. مجع ِليط، وهو ظاهر اجللد: الضامرة اليابسة واأللياط: ضرب من السري هاهنا، املُقْورة: السبت
  .العرب، وأحسب أيضاً أن بين ناعبة بطني منهم

  و -ع-ب

وعواً، إذا جىن: البععو بباعر، يصف أنه رهن بنيه يف حرب كانت بينه وبني قوم آخرينقال الش. اِجلناية بعا ي :  w
w
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 وال بدٍم مراِق بعوناه  بِني بغير جرم وإبسالي

  وقتل سراتكم ذاتَ العراقي  من تدرئكم علينا لقيتم

  .الداهية: وذت العراقي. تدرأ عليه، إذا ترتَّى ومحل نفسه على مكروه صاحبه الذي جياريه

والِعبء مهموز، وهو . وكذلك تبوع البعري، إذا مد ضبعيه يف سريه. الرجل يبوع بوعاً، إذا مد باعه، وتبوع تبوعاًوباع 
  .الثِّقْل، وستراه يف بابه إن شاء اّهللا

واستوعب . بته، إذا أخذته أمجعوعبت الشيء واستوع: والوعب من قوهلم. وعبوت املَتاع عبواً، إذا عبيته، لغة ميانية
. الرجلُ أنف الرجل أو العضو من أعضائه، إذا قطعه فاستأصله وكذلك أوعبة أيضاً، فهو موِعب واألنف موعب

طريق وعب، : ويقال. مواضع واسعة من األرض، الواحد وعب: والِوعاب. وأوعبت الشيء يف الشيء، إذا أدخلته فيه
  .إذا كان واسعاً

  ه -ع-ب

  .ما له هبع وال ربع: ومن هذا قوهلم. ما نتج يف الصيف أوالد اإلبل: اهلُبع

  ي -ع-ب

  : قال الراجز. الشراء: والبيع أيضاً. مصدر باع يبيع بيعاً: البيع

تْ ِعشاءإذا الثريا طَلَع  

لراعي غَنٍَم ِكساء فِبع  

: والِعبية. وعاء جيعل فيه الرجل نفيس متاعه: والعيبة. لنصارى جيتمعون فيهبيت ل: والِبيعة، واجلمع ِبيع. أي اشتر له

  .وللباء والعني والياء مواضع يف املعتل تراها إن شاء اهللا. مصدر عاب يعيب عيباً: والعيب. التكبر

  باب الباء والغين

  مع ما يليهما من الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  ف -غ-ب

  .أمهلت

  ق -غ-ب
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  .خيط أو ِفرقة يشد يف اخلشبة املعترضة على سنام الثور إذا كان يكْرب أو يسين: والغبقَة. شرب العِشي. الغبوق

  ك -غ-ب

  .أمهلت

  ل -غ-ب

  : قال الراعي يصف حادي إبل. من التبغيل، وهو ضرب من سري اإلبل: معروف واختلفوا يف اشتقاقه، فقال قوم: البغل

 يبغُِّل خَلْفَها تبغيال رِبذاً  صِت المفاوز عارضتْوإذا ترقَّ

  : وقال زهري

  يزجي أوائلَها التَبغيُل والرتَك  تبِلغَني أدنى دارهم قُلُص هل

    

غ وكالم بلْ. نكح فالن يف بين فالن فبغلَّهم، أي هجن أوالدهم: ويقال. بل التبغيل من الِغلَظ وصالبة اجلسم: وقال قوم
، أي أمحق يبلغ "أمحق بلْغ: "ومن أمثاهلم. وبلُغَ الرجلُ بالغةً، إذا صار بليغاً. وبلَّغت الرسالة تبليغاً. وبليغ يف معىن واحد

وال ملن الغلَب والغلَبة، : وتقول. وغَلَب يغِلب غَلْباً وغَلَباً، وهي أفصح اللغتني. القوت يتبلّغ به اإلنسان: والبلغة. ما يريد
ورجل أغلب بني الغلَب من قوم غُلْب، إذا كان غليظ العنق، واألسد . كثري الغلَب: ورجل غُلُبة. ملن الغلْب: يقولون

  : قال الراجز. أغلب، واألنثى غَلْباُء

  ما زلتُ يوم البين ألوي صلَبي

  والرأس حتى صرتُ مثَل األغْلَِب

غُلَب الرجلُ على فالن، إذا حكم له بالغلَب : ويقال. الذي يشق عليه االلتفات: واألغلب. الصلْب، لغة متيمية: الصلَب
  : قال الراجز. كانت املَغلَبة لفالن: يقال. االسم من الغلَب: واملَغلَبة. وغلب الرجل الرجلَ مغالبةً وِغالباً. عليه

هغْلَبالم يوم فَعدي  

سالم يوم طِْعميهغَب  

  .وقد مست العرب غاِلباً وغُليباً وتغِلب وغَالباً. اسم معدول عن الغلَب، يف وزن حذام: وغَالِب

  ".وما مسنا من لَغوب: "ويف الترتيل. لَِغب يلغب لَغباً ولَغب لُغوباً، وهي أفصح اللغتني: التعب واإلعياء يقال: واللَّغب

  : قال الشاعر يصف رجالً طلب أمراً فلم ينلْه. بطْناناًوسهم لَغب إذا كانت قُذَذه 

 فنَجا وراشُوه بذي لَغِْب  فرميتُ كَبشَ القوم معتمداً
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مسعت أعرابياً ميانياً : قال أبو عمرو بن العالء: وأخربنا أبو حامت عن األصمعي قال. بين اللَّغابة واللغوبة: ورجل لَغب
ما اللَّغوب؟ : أليس بصحيفة؟ فقلت له: جاءته كتايب، فقال: يقول: فقلت. كتايب فاحتقرهافالن لَغوب جاءته : يقول
  .وأحسب أن هذا عن يونس، وال أدري من نقله عنه. األمحق: فقال

  م -غ-ب

  .ذاوأحسب أم مسوا املرأة بغوماً من ه. ويخص بذلك اإلناث، والنزيب للذكور. بغمت الظبيةُ بغاماً، إذا صاحت

  ن -غ-ب

  : قال ذو الرمة يصف محرياً وردت املاء ومل ترو. اخلرعة، واجلمع نغب: والنغبة. اجلَرع، نغب الرجلُ املاَء نغباً: النغب

 إلى الغليل ولم يقْصعنَه نُغَب  حتى إذا زِلجتْ عن كل حنجرٍة

مصدر غَِبن الرجلُ يف البيع غَبناً وغَبناً فهو : والغبن. ىت يروىقصع صارته، إذا شرب ح: حرارة اجلوف يقال: الغليل
ونِبغَ الرجلُ ينِبغ . وغَنب دينه وعقله، فهو غَبني يف العقل والدين هكذا أكثر ما يتكلم به. مغبون يف البيع، إذا نقصه

وكل شيء . الذبياين واجلَعدي والشيباين: يت النوابغوبه مس. وينبغ، إذا قال الشعر بعد ما يسن أو يكون مفحماً مث ينطق
  .موضع: وتنبغ. نبغَ علينا من فالٍن شر، أي بدا لنا: ظهر فقد نبغَ يقال

  و -غ-ب

ن غَبوة ويف فال. التراب: والبوغاء. وتبوغَ الدم، إذا هاج تبوغاً، وتبيغ تبيغاً. التمرة قبل أن يستحكم يبسها: البغوة
  .ووبغت الرجل، إذا ِعبته وطعنت عليه. وغَباوة، أي غَفْلة ومحاقة

  .الرجل الضعيف، واجلمع أو غاب: والوغْب. موضع: واألوبغ

  ه -غ-ب

 وكل أسوٍد. سواد الليل، الياء زائدة، وستراه يف بابه إن شاء اهللا: والغيهب. هبغَ الرجلُ هبوغاً، إذا نام، وهو هاِبغ

م، زعموا. غيهب م فلم تشعر إذا مررت ،القوم تبوغَه.  

  ي -غ-ب

: البِغي: قال األصمعي. وامرأة بِغي، أي فاسدة. بغِت املرأةُ، وهي تبغي بغاًء، إذا فجرت: يقال. الفساد: البغي، معروف

  : وأنشد. األمة

بِج ربِحد غيالب شَلُّوا إذا ما الناس تها  فَخَر 

w  : وقال األعشى". وقامت على رؤوسهم البغايا: "وقد جاء يف بعض حديث العرب
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 والشَّرعبي ذا األذياِل ريج  والبغايا يركُضن أكسية اإلضر

.  الديدبانالربايا، وهو الربيئة، وهو: والبغايا". وال تكِْرهوا فتياِتكم على الِبغاء: "الزىن قال اهللا تعاىل: والِبغاء، ممدود

  : قال القُالخ. وبغى الرجلُ حاجته يبغيها بغاًء، إذا طلبها. وبغى اجلُرح يبغي بغياً، إذا ترامى إىل فساد

  أنا القُالخ في بغائي ِمقْسما

    

  آليت ال أسأم حتى يسأما

اطلبه : كل ما استتر عنك يقال: والغيب. م، إذا هاجوتبيغ الد. دفعنا بغي السماء عنا، أي شدا ومعظم مطرها: ويقال
  .القليل الفهم: معروفة، والغيب: والِغيبة. املوضع الذي يستتر فيه: والغيابة. يف ذلك الغيب من األرض، أي املطمئن منها

  باب الباء والفاء

  مع ما يليهما من الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  ق - ف-ب

  .أمهلت إىل آخرها

  ء والقافباب البا

  مع ما يليهما من الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  ك - ق-ب

  .أمهلت

  ل - ق-ب

ال تنبت البقْلَةَ : "واملثل السائر. العشب وما ينبت الربيع بقَلَِت األرض وأبقَلت، لغتان فصيحتان، إذا أنبتت البقْلَ: البقْل
معروف، عريب : والباِقالء. وبقَلَ وجه الغالم وبقّل، إذا ابتدأ فيه الشعر. القراح الطَّيب الطِّني: ، واحلَقْلة"إال احلَقْلَةُ

. بطن من األزد، وهم بنو باقل: والبقْل. بطن أيضاً، ِعباد باحلرية: وبنو بقَيلة. بطن من العرب: وبنو باِقل. صحيح

: والبلَق. بلُق الدابةُ، وهذا ال يعرف يف أصل اللغة: وقال قَوم. بلَقوإبالق الدابةُ وأ. دابة أبلَق بين البلَق والبلْقة: ويقال
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. وباليمن حجارة تضيء ما وراءها كما يضيء الزجاج تسمى البلَق. الباب يف بعض اللغات: والبلَق أيضاً. الفسطاط

الفرد لَقموأل بن عاِدياء: واألبماء كان للسيقال األعشى. حصن بت :  

  ِحصن حصين وجار غير غداِر  الفَرد من تَيماء منِْزلُه َألبلقبا

طلب األبلَق : "ومن أمثاهلم. وزعموا أن الزباء قالته. ، ومها ِحصنان هلما حديث"مترد مارد وعز األبلق: "ومثل من أمثاهلم
  : قال الشاعر. ، إذا طلب ما ال ميكن"العقوق

  لم يِجده أراد بيض األنُوِق  قَ فلماطَلَب األبلقَ العقُو

. موضع بالشام: والبلْقاء. األبلق إال للذكر، والعقوق إال لإلناث: ال يقال. كأنه طلب شيئاً مل يدركه، فطلب ما هو فوقه

. أكثر، واجلمع بالِلقبلُّوقة بضم الباء، والفتح : ورمبا قالوا. أرض قَفْر، تزعم العرب أا من مساكن اجلن: والبلُّوقة

وأخرب األصمعي أن أعرابياً دخل البصرة فصادف قوماً يدخلون دار العرس، فأراد أن . انبلق الباب، إذا انفتح: ويقال
  .انبلق يل باب فاندفقت فيه فدِلظ يف صدري: يدخل فدفع فقال

. رأيت شخصاً بذلك القَبل: ن جبل أو علْو من األرض يقالما قابلك م: والقَبل. ضد الدبر: والقُبل. ضد بعد: وقَبلُ

  : قال الشاعر

 ِذكري نار بقَبْل إنما  خشيةُ اهللا وأنّي رجٌل

أن يوِرد الرجلُ : والقَبل. رأيت هالل كذا قَبالً فكان صغرياً: أن ترى اهلالل أولَ ما رئي مل ير قبل ذلك، يقال: والقَبل
تكلم فالن : أن يتكلم الرجل بكالم مل يكن استعد له، يقال: والقَبل. سقاها قَبالً: هلا فيصب عليها يقالإبلَه مث يستقي 

. ما قابلك: وقُبالتك. الصبا ألا تقابل الدبور: والريح القَبول. قَبالً فأجاده، وكلّمته من ذي قَبل، أي استقبلت له الكالم

قُبالً، أراد مجيع قَبيل، ومن قرأ ِقبالً أراد مقابلةً، واهللا : ، فمن قرأ"قُبالً"و " ِقبالً: "قرىءجيل من الناس، وقد : والقَبيل
: القَبيل: وقال آخرون. ال يعرف نسب أبيه من نسب أمه: أراد. فقال قوم" ما يعرف قَبيلَه من دبريه: "ويقولون. أعلم

: وقبيل القوم. فالن قبيلي، أي كفيلي: الكفيل، يقال: والقَبيل. فتل إىل خلٍْفالذي ي: اخليط الذي يفتل إىل قُدام، والدبري

  : قال الشاعر. عريفهم

 إلي عريفَهم يتوسم بعثوا  أوكلّما وردتْ عكاظَ قبيلة

ورجل أقْبلُ، . ِبلَت تقْبل قبالًقِبلَت تقْبل، ويف العني قَ: ويقال يف الكفالة. وحنن يف ِقبالة فالن، أي ِعرافته. قَبيلهم: ويروى
احلَول اخلفي وليس كذلك عند : والقَبلُ عند العامة. واجلمع قُبل، واألنثى قَبالء، وهي أن تقْبل حدقتاه على ماِقئَيه

قال .  إىل مؤقهاالعرب، إمنا احلَول ضد القَبل، وذلك أن احلَول عندهم أن متيل إحدى احلَدقتني إىل مؤِخر العني واألخرى
  : الشاعر

 ألتته الخيل أعينُها قُبُل إذاً  ولو سمعوا منهم دعاء يروعهم

    

اليت تقْبل : والقابلة. وأقبل الشيُء إقباالً، إذا ابتدأ خبري أو صالح. يعين أن اخليل جتذب األِعنة فتصري كالقَبل يف العني
w  : تركتها توحوح بني القوابل، قال الشاعر:  عن امرأة فقالوسئل أعرايب. الصيب إذا سقط من بطن أمه

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         348   

 أال ليتَ قَيساً غرقته القوابُل  أطَورين في عام غزاة وِرحلةٌ

  : قال الشاعر. الذي يقبل دلْو السانية: والقاِبل

  على العراقي يداه قائماً دفَقا  يتغنَّى كلّما قَدرتْ وقاِبٌل

: وِقبال النعل. شعبه اليت تتصل بينها الشؤون، وبه سميت قبائل العرب: وقبائل الرأس. بل وليلة قابلةعام قا: ويقال

: اليت تشق أذُا من ِقبل وجهها واملدابرة: فاملقابلة. ِضد املدابرة: والشاة والناقة املقابلة. هلا ِقباالن: ونعل مقابلة. معروف

: والقُبلة. خرزة شبيهة بالفَلْكَة تعلَّق يف أعناق اخليل: والقُبلة. اإلقبالة واإلدبارة: والشق .ا من ِقبل قفاهااليت تشق أذُ

وهكذا جاء ". يا قُبلَة أَقِْبليه ويا كراِر كُريه: "خرزة من خرز نساء األعراب اللوايت يؤخذن ن الرجال يقُلن يف كالمهن
. إن كان الكالم ملحوناً عن العرب، ألن العرب تجري األمثال على ما جاءت وال تستعمل فيها اإلعرابالكالم، و

  .ما لفالن ِقبلة، أي ما له جهة: ويقال. ِقبلة الصالة: والِقبلَة. ما تتخذه الساحرة لتقِْبل بوجه اإلنسان إىل صاحبه: والقُبلة

  .معروف: والقَلْب، قلب اإلنسان وغريه

  : قال الشاعر. جنم من منازل القمر: والقَلْب

  بين السماك وبين قَلِْب العقْرِب

الوزغَة : اخلُناز" ما اخلوايف كالِقلَبة وال اخلُناز كالثعبة: "ومثل من أمثاهلم. ويجمع قُلْب ِقلَبة. وقَلْب النخلة وقُلْبها لغتان
ما دون القُلْب من سعِف النخل يسميها : د غُربةً، تلسع لسعاً منكراً ورمبا قتلت، واخلوايفأغلظ من الوزغَة وأش: والثُّعبة

. عريب قَلْب، أي خالص، وعربية قَلْب: خالصه، يقال: وقَلْب كل شيء. نزعت قلْبها: وقَلَّبت النخلةَ. العواهن: أهل جند

، يضرب للرجل الذي يقلَب لسانه "إقِْلب قَالّب: "ومن أمثاهلم. بته بيدي تقليباًوقَلَبت الشيء لوجهه قَلْباً، إذا كَببته، وقلَّ
  : قال الشاعر. السوار: والقُلْب. فيضعه حيث يشاء

 خَلخاالً يجول وال قُلْبا لرملةَ  تَخول خالخيُل النِّساء وال أرى

: والقَليب.  فيه الشيء من صفر أو غريه فيجيء مثلهالذي يصب: والقالَب. داء يأخذ يف القلب فال يلبث: والقُالَب

  .وأقْلَبِت اخلبزة يف املَلَّة، إذا نضج أحد وجهيها فاحتاجت أن تقلب إىل الوجه اآلخر. الركي مذكَّر

  : قال الشاعر. الذئب لغة ميانية: والِقلِّيب

 عيد الجوالبتَجِلب الشر الب وقد  ُأتيح لها الِقلَيب من بطن قَرقَرى

  .قبيلة من العرب: وبنو القُلَيب. الذئب أيضاً: والقُلوب. تجِلب بالتاء والكسر أنشدناه أبو حامت عن أيب زيد

  : قال الشاعر. احلاذق بالشيء إذا عمله رجل لَِبق ولَبيق. واللَِّبق

  وكان بتصريف القناة لَبيقا

اللَمز والنبز لقَّبته : واللَّقَب. د والشىء تلبيقاً، إذا أحكمت تليينه وضربه حىت يلتحمولبقت الثري. واملصدر اللَّباقة واللَّبق
  .ومجع لَقَب ألقاب. تلقيباً

w  م - ق-ب
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  : قال الراجز. فأما البقَّم ففارسي معرب وقد تكلّمت به العرب. قبيلة من العرب: البقْم

همِجيشُ من بين تَراقية دي  

ل الصجكِمرهقَّماغ جاشَ بب  

  ن - ق-ب

  : قال الراجز. النِبق، مثر السدر، الواحدة نِبقَة

نيق الجِره كالنبفي قَع  

  : قال الشاعر. والنخل املنبق املسطَّر

  ومبائض ولك الخَورنَقْ  ألَك السدير وبارق

 والنخُل المنبقْ ِسنداد  ذو الشُّرفاِت من والبيتُ

  .هو فارسي معرب: يقال. الذي يسمى الدخاِرص، والواحدة ِدخِرصة، وبالتاء أيضاً: يقة القميصوبِن

  : قال الراجز. ِوعاء غُرمول الفرس واحلمار: والقُنب

لَساب خير من عهمارةُ الوع  

 الفساء شر من أنس وزرعةً

 خير منك يا قُنْب الفَرس وأنا

    

ويف حديث عمر رضي . واِملقْنب، ما بني الثالثني إىل األربعني من اخليل، واجلمع مقانب.  أطُم من آطام املدينة:والقُنابة
قال . فارس من فرسان العرب: وسلَيك املَقانب. وتقنب القوم، إذا صاروا ِمقْنباً". يكون يف ِمقْنب من مقانبكم: "اّهللا عنه
  : الشاعر

اروثٍنليلى منكم آَل لَزرقانِب   بليك المعلى الهول أمضى من س  

. الورق اتمع الذي يكون فيه السنبل: والعصيفة. وتسمى العصيفة القُنابة. وقنب الزرع تقنيباً، إذا أعصف ليثمر

  .، إذا جاسهاونقَّب الرجلُ يف البالد. والقنب والقُنب عربيان معروفان، وهي احلبال اليت تسمى األبق

. وفالن ميمون النقيبة، إذا كان مباركاً". اثين عشر نقيباً: "وكذا فسر يف التزيل. عريفهم، واجلمع نقَباء: ونقيب القوم

  : قال ذو الرمة. لونه: ونقْبة كل شيء. جاء فالن حسن النقْبة، أي اللون: اللون، يقال: والنقْبة

الجسم والنقَِب هذا  هكّل من المنظر األعلى له شَب وهذان قَد 

ِخرقة يجعل أعالها كالسراويل : النقبة: وقال بعض أهل اللغة. والنقْبة قميص قصري تلبسه اجلواري، واجلمع نقَب
  : قال الراجز. وأسفلها كاإلزار، يلبسها الصبيان
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  بيضاء مثُل القُلِْب

  في نُقْبٍة وإتِب

  : قال الشاعر. جلَرب، واجلمع نقَبابتداء ا: والنقْبة

 طالي أينُِق جرِب كاليوم  إن رأيتُ وال سمعت به ما

  يضع الِهناء مواضع النُّقِْب  تبدو محاسنه متبذِّالً

  .كل ما نِقب به: واِملنقَب

  : قال الشاعر. حيث ينقُبه البيطار: ومنقَب الفرس

  القنْب فالمنْقَِبإلى طَرف   كأن مقَطَّ شَراسيِفه

احلديدة اليت ينقُب ا : واملَنقَبة، بفتح امليم. فسروا املَنقَبة احلائط". ال شفْعةَ يف بئر وال فحل وال منقَبة: "ويف احلديث
  : قال زهري. جاءت شاذّة عن نظائرها، وكان القياس ِمنقبة، بكسر امليم: وقال أبو بكر. البيطار

 ولم تُقَطَّع أباجلُه بمنْقَبة  يخرق ِصفاقُهأميٍن شَظاه لم 

. واملَنقَبة ضد املَثْلَبة، واجلمع مناقب، وهي ما فيه ويف آبائه من اِخلصال اجلميلة. وال يروى إال بفتح امليم: قال أبو بكر

قال .  الطريق يف الِغلَظ أو يف القُف:والنقاب. ِنقاب املرأة إذا رفعت اِملقْنعة على أنفها حىت يوصِوص عينيها: والنقاب
  : الشاعر

عالي وتراهنباً كالسيتطلَّعن من ثغور النِّقاِب  شُز  

  : وأنشد يصف إبالً. كالب كان إذا اشتد الزمان بالعرب نقبوا ألسنتها لئال يسمع نباحها: واملنقوبات

   حيي محارِبتَعاِوي منقوباِت  إذْ بركن والليل غاسقٌ تَجاوبن

  : قال الشاعر. رجل ِنقاب، إذا كان مصيب الظن: ويقال. هذه إبل قد أعيت فهي ترغو رغاء ضعيفاً

 يحدث بالغائِب ِنقاب  نَجيح مليح أخو مِاقط

 ينقب إذا حفي ونقب خف البعري. داء يصيب اإلنسان من طول الضجعة: والناقبة. وفَرخان يف ِنقاب، أي يف بطن واحد
  .حىت يقرح خفّه

  .وأنقب القوم إذا نقبت إبلهم

  و - ق-ب

وقد تكلَّمت به العرب وال أدري ما . الذي ينفخ فيه: والبوق. أصابتنا بوقة من السماء، أي دفعة من املطر، واجلمع بوق
  : قال الشاعر. صحته

  .سِحيفُ رحى طَحانٍة صاح بوقُها
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  .وت احلجر على احلجرص: السِحيف

  : قال الشاعر. وتقوب الشيء تقوباً، إذا انقلع من أصله، وقوبته تقويباً

 أثباج الجراثيم حاِطبه وجرد  به عرصاتُ الحي قَوبن متْنَه

  .رجل حاطب وحمتِطب: يقال. وقوب أثباج: ويروى

: والقَبو. ، أي بيضة من فَرخ"ختلَّصت قائبةٌ من قُوٍب: "ثل من أمثاهلموم. والقُوباء من هذا اشتقاقها لتقوب اجللد منها

ووبق اإلنسانُ، . وبه مسي القَباء الجتماع أطرافه. وقبوت الشيَء أقبوه قَبواً، إذا مجعته بأصابعك. مجعك الشيَء بأصابعك
  .إذا هلَك وبقاً، وأوبقته أنا إيباقاً، وهو وابق وموبوق وموبق

    

: ووقب املَحالة. غارها: ومنه سمي وقب العني. نقْرة يف الصخر جيتمع فيها ماء السماء، واجلمع وقوب وِوقاب: والوقْب

  .غائرة املاء: ورِكي وقْباُء. الثَّقب الذي يدخل فيه اِملحور

  ".ر غاِسق إذا وقَبوِمن ش"ومنه قول اّهللا عز وجل . ووقَب الشيُء يف الشيء، إذا دخل فيه

  .اخلضيعة اليت تسمع من جوف الفرس: والوقيب. موضع معروف، يمد ويقصر: والوقْباء

  ه - ق-ب

  : قال الراجز. بياض أو سواد يظهر يف اجللد: البهق

  فيها خُطوط من سواٍد وبلَقْ

  كأنّه في الِجلد توليع البهقْ

  : قال الراجز. موضع: وبيهق

   ِجنّاٍن علَون بيهقاأصواتُ

  .معروفة: والقُبة اليت تبىن

  .نبت، زعموا، وال أدري ما صحته: واهلَبق

  .بياض تعلوه محرة ظيب أقهب واألنثى قَهباُء: القهبة

ة: وِهقَبعاسم، وأحسبه مشتقاً من اهلَقْب، وهو الس.  

  ي - ق-ب

  .مواضعها يف املعتلّ تراها إن شاء اهللا

   الباء والكافباب
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  مع الحروف التي تليهما 

  في الثالثي الصحيح 

  ل -ك-ب

، "غَرثانُ فآبكلوا له: "ومثل من أمثاهلم. أِقط يلَت بسمن: والبكيلة. بكَلْت الشيء أبكله بكْالً، إذا خلطته
ان، أو يكون بطنان من العرب، أحسبهما من همد: وبنو بكيل وبنو ِبكال. فآلبكوا له، مقلوب: وقالوا

: والبكْل. منهم نوف الِبكايل صاحب علي رضي اهللا عنه. بنو ِبكال من ِحمري، وبكيل من همدان

  : قال اهلذيل. الغنيمة

  مما يجن بنو الرمداء فابتِكلوا  هنيئاً فإن َأثقَفْتم بكَالً كلوا

قال . القيد: الكَبل: بصريون، وقال غريهممصدر كبلته كَبالً هكذا يقول ال: والكَبل. القيد: والِكبل
  : الشاعر

  فَرغْت إلى القين المقيد في الكَبل  ولما اتّقى القين الِعراقي بآسِتِه

سنفْرغُ لكم : "ومنه قوله عز وجل. فرغت إىل الشيء، إذا عمدت إليه وقصدته. هكدا يقول البصريون
  ".أيها الثَّقَالن

  .ِحبالة الصائد: والكابول. احملبوس: ملقيد املُثْقَل بالقيود، واملكبولا: وأسري مكبل واملكبل

صاحب الِكالب، وقد : والكَالّب. معروف، ويجمع يف أدىن العال أكْلُباً وِكالباً أكلب وكَِليباً: والكَلْب
  .مسوا الكَالّب كالباً، وجاء يف الشعر

  : قال الشاعر. صاحب الكالب: واملكلِّب

  ِضراء أحست نَباة من مكلِِّب  مراخيها الزجاج كأنها يتُبار

إذا طَلَع القَلْب، جاء : "وتقول العرب. وكَِلب الشتاُء، إذا اشتد برده. كثرية الكالب: وأرض مكْلبة
اِملسمار : والكَلْب. وأهل املدينة يسمون اجلريء مكاِلباً. وتكالب الرجالن، إذا تشامتا". الشتاء كالكَلْب
أن يبقى السير يف باطن الِقربة أو اإلداوة أو ما أشبه ذلك، فيدخل حتته الذي : والكَلْب. يف قائم السيف

  : قال دكني وهو ينعت الفرس. يعمله سيراً مث يأخذ بطريف السري حىت يخرجه به

هنبتِْنِه إذ نَجم غَر كأن  

هبمن بعد يوم كامل تأو  

ريسهناٍع في خريٍز تَكْلُبص   w
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. وكَلَبت البعري أُكلُبه كَلْباً، إذا مجعت بني جريره وِزمامه خبيط يف البرة. نبت معروف: ولسان الكَلْب

  .الكَلْب: ويقال للضبة اليت يف الرحى

 كاجلُنون، رجل كَلب داء يصيب الناس واإلبل: والكَلَب. اخلشبة اليت متنع احلائط من السقوط: والكَلْب
  : قال الشاعر. من قوم كَلْبى

  دماؤهم من الكَلَب الشِّفاء  مكارم وأساة كَلٍْم بناة

  .يعين ملوكاً، ويقال إن مث امللك ينفع من الكَلَب

كْلب، إذا أصاب إبلَه الكَلَبالرجلُ فهو م وأكلب.  

. قبيل عظيم: وكَلْب. ِكالباً، وهو أبو حي من العربوكالَبت الرجلَ مكالبةً وِكالباً وبه سمي الرجل 

. بطني من خثْعم: وبنو أكْلُب. بطن، وهي أمهم إليها ينسبون: وبنو الكَلْبة أيضاً. بطن منهم: وكُلَيب

  .حديدة معطوفة كاخلُطّاف، واجلمع كَالليب: والكُالّب والكَلُّوب. اخلُصلة من الليف: والكُلْبة

  : قال زهري. َء ألبكه لَبكاً، ِإذا خلطتهولبكت الشي

 الظَّهيرة أمر بينهم لَِبك إلى  رد الِقيان ِجماَل الحي فاحتملوا

  .ما فقت عند فالن لَبكَة، وهي اللقمة من احلَيس: ويقال. وكل خمتلط ملتِبك. أي قد اختلط أمرهم

  م -ك-ب

    

ال يسمى أبكم حىت جيتمع فيه اخلَرس : وقال قوم. األنثى بكْماءاخلَرس رجل أبكم من قوم بكم، و: البكَم
بكيم يف معىن أبكم، ومجعوه أبكاماً، وهو أحد ما جاء على فَعيل فجمع على أفعال، : وقد قالوا. والبلَه

  .وهي قليلة

  ن -ك-ب

بنك الرجلُ يف وت. ضرب من الطِّيب، عريب صحيح: والبنك. خالصه كالم عريب صحيح: بنك كل شيء
. وكَبنت الشيَء أكِبنه وأكبنه، مثل خبنته خبناً، وهو أن تثِْنيه وختيطَه. املكان، إذا تأهل فيه وأقّام به

  : وأنشد. واكبأنَّ الرجلُ، إذا تقبض. ورجل كُبنة، إذا كان منقبضاً خبيالً

 لَُّلوجوة كالسيوف تَه علي  فلم يكبئبوا إذ رأوني وأقبلتْ
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وكِنبت يده، إذا خشنت من العمل، وأكنبت . وأكنب إكناباً مثله. وكَِنب الرجل يكنب كَنباً، إذا غلظ
  : كَنبت الشيَء أكِنبه كَنباً، إذا كرتته هكذا يقول األصمعي: وقالوا. أيضاً

  من األِقِط الحولي شَبعان كاِنب  وأنتَ امرؤ جعد القَفا متعكِّش

  : قال العجاج. كانز: وكانب. متقبض متداخل، وبه مسي العنكبوت عكاشة وعكّاشاً: عكِّشمت

  مستبطِناً مع الصميم عصبا

  وأكْنبتْ نسوره وأكنبا

  .أي اشتدت وغلُظت

: ةونباك. موضع: والنبوك. ويقال للنبك النباك أيضاً. ارتفاع وهبوط من األرض: والنبكَه، واجلمع نبك

  .وكل مائل ناكب. ونكب، إذا احنرف ومال نكْباً. موضع

ونكبت اإلناء أنكُبه نكْباً، إذا صببت ما . وكل شيء ِملت عنه فقد تنكَّبته، واألصل فيه أن توليه منِكبك
. ونكَب الرجلُ ِكنانته، إذا ألقى ما فيها بني يديه. فيه، وال يكون للشيء السائل، إمنا يكون لليابس

  .ريح جتري بني جمرى رحيني، وإمنا سميت نكباَء لنكَبها أي مليلها: والنكْباء

. ونِكب الرجل نكوباً فهو منكوب، وال يقال نِكب. نواحيه: ومناكب اجلبل. معروفان: ومنكبا اإلنسان

  .أصابته نكْبة من الدهر، أي جائحة: ويقال

  .بواملائل ناكب، واملُصاب بالنكْبة منكو

  و -ك-ب

  .باك احلمار األتانَ يبوكها بوكاً، إذا كامها، ويكىن به عن اجلماع

وكَبوت ". لكل صارٍم نبوة، ولكل جواٍد كبوة: "ومن كالمهم. وكَبا الرجل وغريه يكبوا كبواً، إذا عثر
  .اإلناَء أكبو، كَبواً، إذا صببت ما فيه

  .اباإلبريق بال عروة، واجلمع أكو: والكُوب

، وفسروه "أو صاحب عرطُبة. أو صاحب كُوبة: "الطبل هكذا يقال، واهللا أعلم، ويف احلديث: والكُوبة
  .وضح يركب اجللد وِكب يوكَب وكَباً: والوكَب. الطبل والطَّنبور

  : قال الشاعر. اجلماعة من الناس ركباناً أو مشاة: واملَوكب

ِزئت بنا قرشية  أال ه هايهتزوِكبم  
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احلملة يف : عربيه معروفة، والكَبة: اسم ملكَّة ِلتباك الناس ا، أي الزدحامهم والكُبة من الغزل: بكَة
  .لون أكْدر إىل السواد الذكر أكهب واألنثى كهباُء: والكهبة. احلرب

  ي -ك-ب

  .مواضعها يف االعتالل

  باب الباء والالم

   مع سائر الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  م - ل-ب

  .قُطن البردي: والبيلَم، زعموا. أمهلت الباء وامليم والالم إال يف قوهلم أُبلُمة، وهي خوصة املقْل

  ن - ل-ب

  : قال الشاعر. وشاة لَِبنة من شاٍء لبن، والرجل الِبن، إذا كان كثري اللنب. معروف: اللَنب

   في الصيف تاِمرك البن  وزعمت أن وغَررتَني

الذي يبىن : واللَِبن. ولَِبن الرجلُ يلبن لَبناً، إذا اشتكى عنقَه من ميل الوسادة. تسقَى اللنب: وفرس ملبونة
  : قال الراجز. به، الواحدة لَِبنة

 ال يزال قائل أِبن َأبن إذ

ِبنس اللرذَلَةَ الِمشْآة عن ضوه  

زبيِل يخرج به الطني من البئر رمبا كان من : واملشآة. االضطراب: واهلَوذلة. باِعد ونحأًبن أَبن، أي : قوله
: ولَبان الفرس. واضطُر أن يسمي احلجارة لَِبناً حلال الروي. تضرس طي البئر باحلجارة: والضرس. أدم

واحد ِملْني، وهي : واملالبن. فجبل معرو: ولبنان. صمغ معروف: واللبان. حيث جيري عليه اللَّبب
  : حمامل مربعة كانت تتخذ قبل أن يتخذ احلجاج هذه احملامل قال الراجز

شعرإال الج نمُل الِملْبحال ي  

كِْربِظفَِة الموقَّع الماألو 
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  : جبل معروف، معرفة ال يدخلها األلف والالم قال الشاعر: ولُبن

  كَجنْدل لُبن تطَّرد الصالال  نَماتٌاإلله ومس سيكفيك

وستراه قى . ضرب من الطيب معروف: واللُّبىن. األرض قد أصاا مطر بني أرضني مل يِصبهما: الصلَّة
  .موضعه إن شاء اهللا

. االًوجيمع النبل نب. واحدها نبلة، وليس باملعروف: وقال قوم. السهام، ال واحد هلا من لفظها: والنبل

كنت : "نبل فالن فُالناً ينبله نبالً، إذا أعطاه نبالً وروي عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: ويقال
نابل، وجيمع نبالة، مثل راجل ورجالة : ورامي النبل. ، أي أعطيهم النبل"أنبلُ على عموميت يوم الِفجار

نبلْين، أي : ويقول الرجلُ للرجل. اآلخر، إذا تنافرا أيهما أجود نبالًتنابل الرجالن فنبلَ أحدمها : ويقال
  : قال الشاعر. النبيل، وهو من األضداد: والنبل. ومال نبل، أي خسيس. أعطين نبالً

حزأ الكرام وأن َأفرال  أن أرداً شَصائصاً نَبُأورثَ ذَو  

نبلين أحجاراً، فيعطيه : وتقول العرب للرجل. استنجى باحلجارةوتنبل الرجل، إذا . يعين خساس املال
فالن أنبل : ويقال. واستنبلت املالَ، إذا أخذت جيده. ورجل نبيل من قوم نبل. أحجاراً يستِطيب ا

  : وأنشد األصمعي عن أيب عمرو بن العال، لذي اإلصبع. الناس باإلبل، أي أعلمهم مبا يصلحها

صهاأقوا تَرمكلِّها صنَعا  قَها وقو واندأنبُل ع  

  : قال أبو ذؤيب اهلذيل. حاذق به. ورجل نابل بالشيء. أنبل، أي أحذق

  شديد الوصاِة نابٌل وابن نابِل  عليها بين ِسب وخَيطٍة تَدلَّى

  .بعري من هذاتنبل ال: وأظن قوهلم. اِجليفة: والنبيلة. تنبل البعري، إذا مات: ويقال

  و - ل-ب

  .رجل ِبلْو سفٍَر، وكذلك البعري، واجلمع أبالء، مثل ِنضو سفٍَر سواء

  .معروف: والبول

  .كثري البول: ورجل بولة. داء يصيب اإلنسان فيأخذه البولُ: والبوال

والب .  موضعهافأما اللّبؤة من السباع فمهموزة، وليس هذا. قبيلة من العرب: واللَّبو بن عبد القيس
  : قال الشاعر. اإلنسانُ، بغري مهز، يلوب لَوباً ولواباً، إذا عطش فحام حول املاء

w  قوارب أحواض الكالِب تَلوب  جيشَ الهرمزان كأنَّهم يقاسون
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ضاً، احلَرة، وهي أرض تركبها حجارة، واجلمع لُوب، ويقال البة أي: واللّوبة. إبل تقْرب املاَء: القوارب
املطر الشديد : والوبل. حلَق ملوب، أي ملوي: املَلِْوي، ومنه قيل: وامللوب. واجلمع لوب، بغري مهز
  : قال الشاعر. وبلَِت السماُء تِبلُ وبالً: ويقال. الوقع، وهو الوابل أيضاً

  هو الجواد ابن الجواد ابن سبْل

  إن ديموا جاد وإن جادوا وبْل

قال . العصا الغليظة أو احلُزمة من احلطب: والوبيلة. رأس املَنِكب: والواِبلة. أمر وبيل، أي شديد: ويقال
  : الشاعر

 شيٍخ كالوبيل يلَنْدِد عقيلةُ  فمرت كَهاة ذاتُ خَيٍف جاللةٌ

  : قال الراجز. إبالة: ويقال أيضاً للحزمة من احلطب. ألَندد: ويروى

  يوم من ذُؤالَهلي كلَّ 

الَهِضغْثٌ يزيد على إب  

أراد وبلَته، أي فساده وِثقله من قوهلم، : قال أبو عبيدة". كل مال زكِّي عنه ذهبت أبلَته: "ويف احلديث
  : قال الشاعر. الذي يضرب بالناقوس: واألبيل. الثِّقْل: والوبال. كَأل وبيل، أي ال ميرىء الراعية

  وما صك ناقوس النَّصارى أبيلُها   الساجدين عِشيةًورب فإنّي

  .وولَب الزرع يِلب ولْباً، إذا صار له والبة، وهي الفراخ يف أصوله، ومنه اشتقاق اسم واِلبة

  ه - ل-ب

  : قال الشاعر. فعلت كذا بلْه كذا، أي دع كذا: يقال

  هد منّي بلْه ما أسعأعطيهم الج  أثقال أهل الود آونةً حماُل

وفالن يف عيش . بِله يبلَه بلَهاً، واجلمع البلْه: رجل أبله بين البلَه يقال: والبلَه االسم واملصدر من قوهلم
  .أبلَه، أي واسع

ابتهلوا إىل : ويقال. اوتباهل القوم وابتهلوا، إذا تالعنو. عليهم بهلَة اهللا، أي لعنة اّهللا: اللّعن، يقال: والبهل
وبه مسيت باهلة أم هذه القبائل اليت . ال ِصرار عليها: وناقة باهلٌ. اهللا عز وجلّ، إذا أخلصوا له الدعاء

  .تنسب إليها

    

wلَهب النار، ويقال هليبها، وهو اشتعاهلا، : واللَهب. بل ما اكتنف الثُّغرةَ: وقال قوم. باطن العنق: واللَّبة
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: ولَهبان. موضع: واللَّهباء. موضع: ولُهاب. ويستعمل اللُّهاب يف النار والعطش مجيعاً. ا أهلب أيضاًولُها

  : قال الشاعر. الشعب الصغري يف اجلبل، واجلمع لُهوب وأهلاب: واللِّهب. قبيلة من العرب: واللَّهبة. اسم

  في هضبٍة دونها لُهوب  أو معين ممِعن واهيةٌ

  : قال الشاعر. قبيلة من األزد، وهم أعيف العرب: نو ِلهبوب

  وقد رد ِعلْم العائفين إلى ِلهِب  ِلهباً أبتغي العلم عندهم تيممتُ

وابن . الثُّكْل هِبلَت أمه هبالً، فهي هابل وهبول: واهلَبل. أهلب الفرس، إذا عدا عدواً شديداً: ويقال
اهتبل فالن غفلةَ فالن، أي : ويقال. واهتبلت الشيَء أهتبله اهتباالً إذا اغتنمته. لوكهممن م: اهلَبولة

  .اغتنمها

، فقال النيب "آعلُ هبل: "وزعموا أن أبا سفيان صاح يوم أحد عند انصراف الناس. اسم صنم: وهبل
بطن من كلب، يقال هلم : و هبلوبن". اّهللا أعلى وأجلّ: قل: "صلّى اّهللا عليه وسلم لعمر رضي اهللا عنه

  .اهلَبالت

حلْق الرِحم، بني كل حلَقتني مهِبل هكذا يقول : واملَهابل. اهلواء من رأس اجلبل إىل الشعب: واملَهبل
  .موضع: وهبالة. بطن من العرب: وبنو هبيل. األصمعي

. ، إذا نتفت هلْبه، وهو شعر ذَنبه، فهو مهلوبوهلَبت الفرس. هلْب ذَنب الفرِس، وهو الشعر: واهلُلْب

رجل من العرب كان أقرع فمسح النيب صلَّى اّهللا عليه وسلَّم يده على : واهلَِلب. ومنه اشتقاق اسم مهلَّب
البي اهلَِلب ويوم هه فسمشديد الربد: رأسه فنبت شعر.  

  ي - ل-ب

وهلذا مواضع يف االعتالل تراها إن . اسم ر معروف": ِبيل"و. قبيلة من العرب ينسب إليها بلَوي: بِلي
  .شاء اهللا تعاىل

  باب الباء والميم

  مع سائر الحروف 

  في الثالثي الصحيح 

  ن -م-ب

w  .أمهلت الباء وامليم والنون يف الثالثي الصحيح، وكذلك حال الباء مع امليم والواو
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  ه -م-ب

. ورمبا خص الضأن بذلك.  وهي صغار الضأن واملَعز مجيعاًمعروف، ويجمع على ِبهام أيضاً،: البهم

  : قالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. شجاع ال يدرى من أين يؤتى، واجلمع بهم: ورجل بهمة

 اللقاء وكان غير معرِد عند  غَدر ابن جرموز ِبفارس بهمٍة

د، إذا عدا ِمن فزٍع، وبه مسادةيقال عررام. يت العمت . معروف، واجلمع أباِهم وأباهيم: واإلوأ
  .اخلالص من كل بياض، من أي لون كان إالّ الشهبة: والفرس البهيم. الباب، إذا أغلقته، فهو مبهم

  ي -م-ب

  .أمهلت، ومواضعها يف االعتالل كثرية

  باب الباء والنون مع سائر الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  و -ن-ب

موضع، زعموا، وال : والبون. عمود من أعمدة اِخلباء: والبوان. بني الرجلني بون بعيد، أي فَرق: يقال
قال . زائر وزور: مجع نائب، كما قالوا: والنوب. مصدر نابه ينوبه نوباً: والنوب. أدري ما صحته

  : الشاعر

  نقيبيهتاج موشي كما  أِرقْتُ لِذكره من غير نَوب

وبا: والنبوواً ونبةً، إذا فارقه: ويقاال. مصدر نبا ينبو نوبنبا فالن عن فالن ن.  

  ه -ن-ب

قال . رائحة مرابض الغنم إذا اجتمعت: البنة: وقال قوم. شِممت بنة طيبة: الرائحة الطيبة، يقال: البنة
  : الشاعر

ِعيدآم منه ونَّةَ الغَنَم الذئابوتَكْ  تُخِْدج األرة بر  

  : قال ذو الرمة يصف ظبياً رابضاً قد اشتد وانطوى. شيء نبة، بالتخفيف، إذا ألقى ونسي: ويقال

هٍة نَبمن فض لجكأنه دم  مفصوم ٍب من جواري الحيلْعفي م  
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. ن، وأحسب اشتقاقه من النبهوقد مست العرب نبها. منكسر: مثِْني ومقصوم: مفصوم. مقصوم: ويروى

  : قال النِمر بن تولَب. ضد اخلمول نبه الرجلُ نباهة: والنباهة

  فجاءت به رجالً محكَما  رجل ناِبه فأحبلَها

  .وقد مست العرب نااً ونبيهاً ومنبهاً. هذا أمر نابة، إذا كان عظيماً جليالً: ويقال

    

وتناهبت . وقد مست العرب منِهباً، وهو أبو قبيلة منهم.ب، وهو النهبى والنهابالشيء املنته: والنهب
اسم رجل، وهو ِهنب بن أفْصى بن دعِمي : وِهنب. اإلبلُ األرض، إذا أخذت بقوائمها منها أخذاً كثرياً

  :  الشاعرقال. امرأة هنبى، ميد ويقصر، وهي الورهاء: ويقال. جد بكر بن وائل

  مجنونة هنّباء بنتُ مجنوِن

  ي -ن-ب

  : قال الشاعر. الِغلَظ من األرض: والِبني. مصدر بان يبني بيناً: البين

 تخاليِت وهناً ذلك الِبينا أنَّى  ِمن سرِو ِحمير أبواُل الِبغال به

  : قال الشاعر. موضع قريب من احلرية: وِبني

  سار إلى ِبين بها راكب  كأنّما حثتْهم لعنةٌ

  باب الباء والواو مع سائر الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  ه - و-ب

  : قال رؤبة. الكبري من البوم: البوه

  لما رأتني نَِزقَ التحفيِش

  ذا رثياٍت دهشَ التدهيِش

  كالبوه تحت الظُّلَة المرشوِش

قال امرؤ . ورجل بوهة، إذا كان ثقيالً ال غَناء عنده.  بوهاًوإمنا يصف صقراً أو بازياً فاضطر إىل أن جعله
  : القيس
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 عقيقتُه أحسبا عليه  يا هند ال تنِْكحي بوهةً

وحر: والبهن الثديني والن ةُ ماجدر، وهو فُرو الص .بهاسم، وهو من قوهلم وهبت لك الشي : وو
أوهبت لك كذا وكذا، أي : ويقال. وهيباً ووهبان وواِهباً وموِهباًوهباً ووهيباً، وقد مست العرب وهباً و

  : قال الشاعر. غدير ماء صغري يف صخرة: واملَوهبة. أعددته لك

  من ماء موهبة على خَمِر  أطيب أن بذَلِت لنا ولفوِك

  .الغبرة تعلو يف اهلواء، يوم ذو هبوةْ: واهلبوة

: ويقال. تركته بهوٍب دابٍر، أي حبيثُ ال يدرى أين هو: ويقال.  ووهجها لغة ميانيةاشتعال النار: واهلَوب

  .وٍب دابٍر

  ي - و-ب

  .مواضعها يف االعتالل كثرية، واستعمل بوي، وأحسبه تصغري بو، وهو اسم

  ي - ه-ب

  .أمهلت

  .انقضى حرف الباء وما تشعب منه يف الثالثي الصحيح، واحلمد هللا وحده

  التاء وما يتصل به في الثالثي الصحيححرف 

  باب التاء والثاء مع الحروف التي تليهما

  في الثالثي الصحيح 

  خ - ث-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلا مع احلاء واخلاء والدال والذال

  ر - ث-ت

  .استعمل منها التراث، على أن هذه التاء مقلوبة من الواو

  ز - ث-ت
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  .الصاد والضاد والطاء والظاء والعني والغنيأمهلت وكذلك حاهلا مع السني والشني و

  ف - ث-ت

هو قص األظفار وأخذ الشارب وكل ما : قال أبو عبيدة". مثَّ لْيقْضوا تفَثَهم: "التفَث من قوله عز وجل
  .حيرم على املُحرم إال النكاح، ومل جيىء فيه شعر يحتج به

  ف - ث-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلا مع الكاف

  ل - ث-ت

ل، وهو جبل معروفاستتل مث أميت، ومنه بناُء ثَيقال امرؤ القيس. عمل منها الثَّت :  

 على النِّباج فثَيتَل وأيسره  عال قَطَناً بالشَّيم َأيمن صوِبِه

وزعموا أن الثَّيتل طائر، وال أدري ما . على الستار فيذْبل: ورواه أبو عبيدة. هكذا يرويه األصمعي
  .ضرب من الطري، زعموا: والثَّتل. الوِعل املسن، واجلمع ثَياتل:  والثَّيتل.صحته

  م - ث-ت

  .أمهلت يف الثالثي

  ن - ث-ت

: ويقال. ثَِنتت، وليس بالعايل: ورمبا قُلب فقالوا. ثَِتنت ِلثَته تثْتن ثَتناً وثَتناً، إذا تغريت رائحتها وفسدت

ويف كالم بعضهم يف . ثَِنت اللحم، وهي فصيحة: د جاء يف بعض اللغاتوق. حلم ثَِتن، إذا غب واسترخى
  .كأا حلم ثَِنت، منه مِسيك ومنه منهِرت: وصف سحابة

  و - ث-ت

  .هلا مواضع يف االعتالل

  ه - ث-ب
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  .أمهلت

  ي - ث-ت

  .أمهلت

  باب التاء والجيم مع باقي الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  ح - ج-ت

  .ع اخلاء والدال والذالأمهلت وكذلك حاهلا م

  ر - ج-ت

  .تاجر وتجر، مثل صاحب وصحب

نها: وناقة تاجروأنشد. تبيع نفسها حلُسنها وِسم :  

  ذُرى المفِْرهات والِقالص التَّواجِر

  .موضع تنسب إليه األسد: وترج

  : قال الشاعر. الباب: والرتاج

  فَل مثُل الرتاج المضبِبله كَ  له حارك كالدعص لَبده النَّدى

    

أُرتج على : فأما قوهلم. وأىب األصمعي إالّ مرتجاً. وأَرتج الباب ورتجه، إذا أغلقه، فهو مرتج ومرتوج
تجعليه، فار ِتجعليه: القارىء، وأُر ِتجة، وارجعل من الررتج الباب: افته كما يأطبق عليه أمر.  

  ز - ج-ت

أمهلت التاء واجليم مع الزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء والعني والغني والفاء والقاف 
  .والكاف والالم وامليم

  ن - ج-ت
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وأنتجت، إذا ذهبت . النتاج: منِتج، واالسم: نِتجِت الناقةُ وأنتجها أهلُها، وهي ناتج ونتوج، ومل يقولوا
نتجت الناقةَ : وذكر يل أبو عثمان أنه مسع األخفش يقول.  يعرف موضعهاعلى وجهها فولدت حيث ال

  .وأنتجتها مبعىن واحد

  و - ج-ت

  .أمهلت وكذلك ِإىل سائر احلروف

  باب التاء والحاء مع باقي الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  خ - ح-ت

  .أمهلت التاء واحلاء واخلاء

  د - ح-ت

  .حتد حيِتد حتداً، هي لغة مرغوب عنها: قام باملكان يقالاحلَتد، وهو امل: استعمل من وجوهها

  .األصل يقال، فالن من محِتِد ِصدٍق: واملَحِتد

  ذ - ح-ت

  .أُمهلت

  ر - ح-ت

  .احلزن تِرح يترح ترحاً: الترح

  .األكل الشديد: واحلَتر. حدة النظر، حتره حيِتره وحيتره حتراً: واحلَتر

  : قال الشاعر. أحترت القوم إذا فَوت عليهم طعامهم: ويقال. يء القليلالش: واِحلتر

تُ تَقُوتهم وأمتْ وأقلَِّت  ِعياٍل قد شَِهدتْهم َأوتَحإذا َأحتَر  

  : قال الشاعر. وأحترت العقدةَ، إذا أحكمت عقْدها

  ِرلما ُأصيبوا أهُل ديٍن محتَ  لقومهم السالم كأنّهم هاجوا
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ما أطاف : وِحتار كل شيء. هذا البيت أليب كَبري اهلُذيل رواه الكوفيون ومل يعرفه األصمعي. يريد املساملة
  .به

  .احلك الشديد حرته حيرته حرتاً: واحلَرت

  ز - ح-ت

  .أمهلت

  س - ح-ت

أسحته، إذا استأصله سحت الشيَء و: ويقال. وكذلك فسر يف الترتيل، واّهللا أعلم. السحت، وهو احلرام
  : قال الفرزدق". فيسِحتكم"و ". فيسحتكم: "وقد قرىء. هالكاً

عدلم ي مروان زماٍن يا ابن ضتاً أو مجلَّفُ من  وعحسالمال إالّ م 

  .مل يِدع، بالكسر من الدعة: ورواية أيب عبيدة

  ش - ح-ت

 فالن يتصحت علينا، أي يتكبر والضاد والطاء والظاء :قوهلم. أمهلت وكذلك حاهلا مع الصاد إال يف
  .والعني والغني

  ف - ح-ت

  .رجل حمتوف: ال يقال. احلَتف، واجلمع حتوف، وهو املوت واملنية، وليس له فعل يتصرف

  .وأحتفت الرجلَ بالشيء أُِحتفه إحتافاً، وهو أن تطِرفه بالشيء أو حتضه به

  .ضد االغالق: والفتح. ، وهي الِقبةلغة يف احلَِفث: واحلَِفت

: قال أبو بكر: قال أبو الفتح. وكل ما بدأت به فقد استفتحته، وبه مسيت احلمد فاحتةَ الكتاب، واهللا أعلم

: ويقال. هلُم فاِتحيت، أي حاِكميت: كنت ال أدري ما فاحتة الكتاب حىت قالت يل الِكندية: قال ابن عباس

، واّهللا "الفتاح العليم: "من هذا قوله جلّ وعز: قال أبو عبيدة.  فالن، إذا حكم بينهمفتح فالن بني بين
  : قال الشاعر الِكندي. أعلم

 عن فُتاحتكم غَني بأنّي  أال أبِلغْ بني بكر بن عبٍد
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الكَنز : تحواملَفْ. معروف: واِملفتاح. تفتح النور: وكل شيء انكشف عن شيء فقد انفتح عنه، ومنه قوهلم
  .، أي كنوزه، واهللا أعلم"ما إنَّ مفاحتَه لَتنوء بالعصبة: "وفسر قوم قوله تعاىل. هكذا يقول بعض أهل اللغة

  .يف فالن فتحة: التيه والتكبر، وأحسبها مولَّدة يقال: والفُتحة

  ق - ح-ت

  .أمهلت

  ك - ح-ت

سم، وأصله من احلَتك، وهو ِصغر اجلسم، والواو احلَوتك، وهو الرجل الصغري اجل: أمهلت إالّ يف قوهلم
وحتتك الرجل، إذا مشى ِمشيةً حيرك فيها أعضاءه ويقارب . رئاهلا، وهي صغارها: وحواِتك النعام. زائدة

  .فيها خطْوه، وهو احلَتك واحلَتكان

كَتح : ويقال. ه التراب أو نازعته ثيابهكَتحته الريح وكَثَحته، إذا سفَت علي: والكَتح، بالتاء والثاء يقال
  : قال الشاعر. الدىب األرض، إذا أكل ما عليها

  من الكَواتح من ذاك الدبى السوِد  أشَد عليكم يوم ذُلِّكُم لَهم

  ل - ح-ت

  .لَتحه بيده لَتحاً، إذا ضربه ا

    

جرير : وأخربت عن األصمعي أنه قال. أي أوقع على املعاينفالن أَلْتح ِشعراً من فالن، : واللَّتح من قوهلم
  .ألتح أصحابه هجاًء

  .العقاب: والتلَح. رجل ألْتح، إذا كان حديد اللسان حسن البيان: ويقال

  م - ح-ت

  .حتم اهللا كذا، إذا قضاه، وقضاء اللّه حتم ال يرد: احلَتم من قوهلم

ويوم حميت ويوم حمت ومحت، إذا كان . شديد احلالوة: ت وحِمتتمر حم: واحلَمت من قوهلم
هن أو الزيت خاصة: واحلَميت. شديد احلرللد قالز.  

w  : قال الشاعر. متح مبتح متحاً، فهو ماتح واجلمع متاح: االستقاء يقال: واملَتح
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  يتقعقعوشنُّها فلَتَرِجعن  فآمتَح بدلوك إن أردتَ ِسجالَنا

  : وقال اآلخر. إن فاخرتنا رجعت بال فخر: يقول

رائِر  ولوال أبو الشَّقْراء ما زال ماتحعالج خُطّافاً بإحدى الجي 

  .ومتح النهاز وأمتح، إذا امتد. قريبة املَنزع: وبئر ماتح ومتوح

  ن - ح-ت

.  يف وزن فَعلَى، إذا وقعت متقاربات املواضعوقعت النبلُ يف اهلدف حتنى،: ويقال. نظريه: ِحتن الرجل

  : قال. الرشح بالعرق: والنتح

  تَنِْتح ذفْراه برب معقَد

ونحت السفر البعري . النحاتة: وما أحنت، سقط منه. حنتك اخلشبةَ وغريها، نحت ينِحت نحتاً: والنحت
  .مع نحت، وهو ِجذْم شجرة ينحت فيجوف كهيئة احلُب للنحلوالنحيتة، واجل. أو اإلنسانَ، إذا أنضاه

  و - ح-ت

. بل السمك كله ِحيتان: وقال قوم. معروف، وهو ما عظُم من السمك، واجلمع ِحيتان وأحوات: احلُوت

  .بطني من العرب: وبنو حوت

وواً: واحلَتتالشديد حتا حيتو ح دوالع.  

وأوحتت حظَّه، أي . شيء وتح وتح ووتح ووتيح: ويقال. القليل من كل شيء: وِتحوالوتح والوتيح وال
  .أقللته

  ه - ح-ت

  .أمهلت

  ي - ح-ت

. وفرس ِمتيح وتياح وتيحان، إذا اعترض يف مشيه نشاطاً ومال على قُطْريه. تاح يِتيح، إذا متايل يف مشيه

  :  الشاعرقال. ورجل ِمتيح، إذا كان كثري تنقّل القلب

حتَلْم نعم  أفي أثَر األظعاِن عينَّك حك ِمتْينّا إن قلبالتَ ه 
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  .وأتاح اللّه له خرياً وشرا يتيحه إتاحةً، إذا قدره

  : قال الراجز. وتاح له الشيُء، إذا قُدر له

  تاح لها بعدك ِحنْزاب وأى

  من اللُّجيِميين أرباِب القُرى

  : قال الشاعر. رِدي املُقْل: ِتيواحلَ

  قرفَ الحِتي وعندي البر مكنوز  در دري إن أطعمتُ نازلَهم ال

  .وللحاء والتاء والياء مواضع يف املعتلّ تراها إن شاء اهللا

  باب التاء والخاء

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  د - خ-ت

  .أمهلت

  ذ - خ-ت

  : قال الشاعر. تِخذْته واتخذته، وليس هذا موضعه:  يف قوهلمأمهلت إالّ

 كأفْحوص القَطاة المطرِق نَسيفاً  وقد تَِخذَت رجلي إلى جنب غَرزها

لو شئت لَتِخذْت : "ويف الترتيل. اليت قد عسر عليها خروج بيضتها فهي تفْحص بصدرها األرض: املطرق
  .واتخذ لغتان فصيحتانوتِخذَ ". عليه أجراً

  ر - خ-ت

  .الغدرة رجل ختار وخاتر وختور: اخلَتر

  .موضع، زعموا: وتراخ. وختتر الرجلُ، إذا فَتر بدنه من كسل أو حمى يتختر ختتراً

ل قا. ثَقْبها، وخرا أيضاً: وكذلك خرت الفأس. الثَّقب يف األذن واإلبرة وغريمها: واخلَرت واخلُرت
  : الشاعر

  لقد قَِلقَ الخرتُ إال انتظارا  وجدك لو قد تجيء فإني
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  .وسمي الدليل خريتاً كأنه يدخل يف اخلُرت من ِداللته

  .ورتخ العجني رتخاً، إذا رق فلم ينخبز وكذلك الطني إذا رق، طني راتخ

  ز - خ-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع السني

  ش - خ-ت

  : قال الشاعر. الرجال، وهو الدقيق النحيف من األصل ليس من اهلزالالشخت من 

  من المسوح ِخدب شَوقَب خَِشب  الجزارة مثُل البيت سائره شَخْتُ

  .دقيق القوائم: وفرس شخت

  .وإنه لَشخت اخلَلْق، أي دقيقه. شخت: الدقيق العنق: الدقيق، وقالوا: والشخت من كل شيء

  ض - خ-ت

  .مهمل وكذلك حاهلا مع الضاد والطاء والظاء

  ع - خ-ت

    

ضرب من : واخلوتع. املشهور: واخلَوتع. ختع على القوم، إذا هجم عليهم: الدليل، من قوهلم: اخلَوتع
دم يلُفُّها قطعة من أَ: واخلَتيعة. األنثى من النمور: واخلَتعة. واخنتع الرجلُ يف األرض، إذا بعد فيها. الذُّباب

  .اسم من أمساء الضبع، زعموا، وليس بثَبت: واخلُتع. الرامي على أصابعه

  غ - خ-ت

  .أمهلت

  ف - خ-ت

  .السذَاب، لغة ميانية: اخلُتف

  .خِفت الرجلُ، إذا أصابه ضعف من مرض أو جوع، واالسم اخلُفات: واخلَفْت من قوهلم
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 ِلني األصابع وتعطّفها، ولذلك مسيت العقاب فَتخاء لتثني ِلني املفاصل، وأكثر ما يستعمل يف: والفَتخ
  .ريشها إذا انتحت يف الطريان

حلقة من ذهب أو فضة مثل اخلامت ال فص هلا، وربما اتخذ هلا فَص، واجلمح فُتوخ وِفتخ، وكان : والفَتخة
  : قال الراجز. النساء يف اجلاهلية ويف صدر اإلسالم يتخذا يف عشر أصابعهن

  وقد أطارت ِفتَخاً ومسكا

  .تنعطف قوادمها يف طرياا: وعقاب فتخاُء

  .ومنه اشتقاق الفاختة للوا. ضوء القمر أولَ ما يبدو: والفَخت

  ق - خ-ت

  .أمهلت

  ك - خ-ت

  .أمهلت

  ل - خ-ت

وختلَ الذئب الصيد، إذا ختفَّى . هختلْت الرجلَ عن الشيء، إذا أرغْته عنه، أختله وأخِتل: اخلَتل من قوهلم
  .وكلّ خادع خاتل. له

  .تلتخ وتلطَّخ: واللَّتخ مثل اللَّطخ

  م - خ-ت

  : واحد التخوم من ختوم األرض، عريب صحيح، زعم ذلك قوم وأنشدوا: التخم

ِنيال تَظِلموها أب قّاِل  التُّخومالتُّخوم ذو ع ظلم إن  

  .واألول أعلى وأفصح. لتخم عجمي معربا: وأنكر ذلك قوم فقالوا

: واخلاتم. أختم، والنيب صلى اهللا عليه وسلم، خاِتم النبيني. وختمت الشيَء أختمه ختماً، إذا بلغت آخره

  : قال الراجز. خاتم وخاتام: ويقال. معروف

  وِعشْتُ عيش المِلِك الهمام

w  وجاز في آفاقها خاتامي
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وختتم الرجلُ عن الشيء، إذا تغافل عنه . آخره: وِختام كل مشروب. ما ختمته به: وِختام كل شيء
  .وفرس خمتم، إذا كان يف أشاعره بياض خفي كاللُّمع دون التخدمي. وسكت

  .اجلوزة اليت تدلك لتمالس فينقد ا، تسمى التري بالفارسية: واِملختم

خه وأمتالشيَء أمت خه، إذا أنتزعته من موضعهويقال متخت.  

  .ومتخمت اجلرادةُ يف األرض، إذا غرزت ذنبها لتِبيض. ومتخ الرجلُ املرأةَ ميتخها متخاً، إذا جامعها

  ن - خ-ت

وبذلك مسيت تنوخ، هذه األحياء من العرب، ألم اجتمعوا وحتالفوا . تنخ باملكان وتنخ، إذا أقام به
  .تنيخاً، أي أقاموافتنخوا يف مواضعهم ت

وخاتن الرجلُ الرجلَ، إذا تزوج . املتزوج بابنته أو بأخته، واجلمع أختان، واخلُتونة املصدر: وختن الرجل
  : قال الراجز. مصدر ختنه خيِتنه وخيتنه ختناً، والفاعل خاتن واملفعول خمتون: واخلَتن. إليه

  فهي تلَوي باللِّحاء األغْبِر

  الخاتِن زب المعذَِرتَلِْويةَ 

  : قال زهري. نزعك الشيَء من موضعه، وبه مسي اِملنتاخ وهو اِملنقاش: والنتخ

  تَنِْتخَّ أعينَها الِعقْبان والرخَم  أفالءها في كل منِْزلٍة تَنِْبذُ

  و - خ-ت

: وقال قوم. ا فتلت هدبه فالثوب مختوختوت الثوب أختوه ختواً، إذ: يقال. اخلَتو: استعمل من وجوهها

  .وهلا مواضع يف االعتالل كثرية تراها إن شاء اللّه. اختتيت الثوب يف معىن ختوته

  ه - خ-ت

  .أمهلت

  ي - خ-ت

  .مواضعها يف االعتالل كثرية تراها إن شاء اللّه

  باب التاء والدال مع الحروف التي تليهما
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  في الثالثي الصحيح 

  ذ - د-ت

أمهلت التاء والدال مع الذال، وكذلك حاهلما مع الراء والزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء 
  .والظاء

  ع - د-ت

دتف: فرس علب شديد وليس له فعل يتصرتاد الرجل. صته: وعدقال الشاعر. ع :  

  في عدٍة وعتاِد

  . أعتدت لك طعاماً وغريه، فهو عتيد ومعتد ومعتدقد: ويقال. احلاضر الذي ال يبرحك: والشيء العتيد

  .طَبلة أو حنوها ال تربح الرجل عند احلاجة إليها: والعتيدة

  .الدفع العنيف دعته يدعته دعتاً، بالدال والذال، زعموا: والدعت

  غ - د-ت

  .أمهلت

  ف - د-ت

  .أمهلت

  ق - د-ت

    

  : قال الراجز. أقتاد وقتودخشب الرحل، واجلمع : القَتد

  كأن أقتادي وِجلْب الكور

  على سراِة رائٍح ممطوِر

  .واقتدى فالن بفالن، إذا سلك سبيلَه. شجر ذو شوك، معروف: والقَتاد

  : قال الشاعر. ثنية معروفة أو موضع: وقتائدة

w  شَالّ كما تَطْرد الجمالةُ الشُّردا  إذا أسلكوهٍم في قُتائدٍة حتى
w
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  ك - د-ت

  .جمتمع رؤوس الكتفني من الفرس، واجلمع أكتاد: الكَتد

  ل - د-ت

  .وأصل هذه التاء واو. ومال تليد ومتلَد. ما ولد عندك من مال أو نِتج: التلْد والتالد والتليد واألتالد

  .بطون من عبد القيس، أتالد عمان ألم سكنوها قدمياً: واَألتالد

  . لَتده بيده مثل وكَزه، ومل جيىء به غريه:وذكر أبو مالك

  م - د-ت

  .متد باملكان يمتد متوداً وهو ماتد، إذا أقام به، وال أدري ما ثبته

  ن - د-ت

  .أمهلت يف الثالثي

  و - د-ت

  .التؤدة أصل التاء فيه الواو، وليس هذا موضعه

  .موضع بنجد: والوِتدة. معروف: والوِتد

ِتدعصعة، اسم للموضعوليلة الوة لبين متيم علي بين عامر بن ص.  

وللتاء والدال والواو مواضع يف املعتلّ تراها إن . اهلُنية من اللحم يف مقدم األذن مما يلي الصدغ: والوتدة
  .شاء اهللا

  ه - د-ت

  .أمهلت يف الثالثي

  ي - د-ت

  .أمهلت

w  باب التاء والذال
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  ي الصحيح مع ما يليهما من الحروف في الثالث

  ر - ذ-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلا مع الزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  ع - ذ-ت

  .ذَعته يذعته ذَعتاً، إذا غمزه غَمزاً شديداً

  غ - ذ-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلا مع الفاء والقاف والكاف والالم

  م - ذ-ت

  . مالكذَمت يذِمت ذَمتاً، إذا هِزل وتغير، ذكرها أبو

  ن - ذ-ت

  .وللتاء والذال والياء مواضع تراها إن شاء اهللا. أمهلت وكذلك حاهلا مع الواو واهلاء والياء

  باب التاء والراء

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  ز -ر-ت

  : سقال امرؤ القيس يف اليب. اليبس، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت مسوا امليت تارزاً: الترز

 كأنها ِهراوةُ ِمنْواِل كُميٍت  بِعجِلزٍة قد أتْرز الجري لَحمها

  : وقال الشماخ يف املوت

  كأن الذي يرمي من الوحش تاِرز  التِّالد غير قوٍس وَأسهٍم قليُل

  .ميت ال يربح: أي

  س -ر-ت
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  : جزقال الرا. معروف، واجلمع ِترسة وتراس وأتراس وتروس: الترس

  كأن شَمساً نَزلَتْ شموسا

  دروعنا والبيض والتُّروسا

  .وسترت الشيء أستره ستراً وأسِتره، إذا غطَّيته

  .لباسها: وأستار الكعبة. معروف، واجلمع أستار وستور: والستر

  .وكل شيء سترته فالشيء مستور، والذي تستره به ستر له

  .ما سترك من مشس وغريها: والستارة. ِفرةحيية وخ: وامرأة سترية

  .موضع: والستار

  ش -ر-ت

  .خفَّة ونزق، ويقال الترش أيضاً تِرش يترش ترشأ، فهو تِرش وتارش: الترش

رجل من أعالم العرب كان : وشتير بن خالد. انشقاق جفن العني رجل أشتر وامرأة شتراُء: والشتر
  : عرشريفاً قال الشا

بن خالٍد أواِلب رشُتَي بَأثاِم  ال فآنْه كُمرغْرعن الجهل ال ي  

  ص -ر-ت

  .وكل ما أحكمت صنعته فقد أترصته. ترص الشيُء وأترصته أنا، إذا أحكمته، فهو مترص

  ض -ر-ت

  .أمهلت التاء مع الراء والضاد والطاء والظاء

  ع -ر-ت

وأترعت اإلناء، إذا . وفالن يتترع إلينا، أي يترتَّى إىل شرنا. ، إذا أسرع يف الشرترع الرجلُ يترع ترعاً
ِمنبري هذا على : "ويف حديث النيب صلّى اللّه عليه وسلّم. الروضة: والترعة، قال قوم. مألته، فهو مترع

  .الدرجة، واهللا أعلم: الباب وقال قوم: الروضة وقال قوم: ، قالوا"ترعٍة من ترع اجلنة

. ورتعِت املاشيةُ ترتع رتوعاً ورتعاً، إذا جاءت وذهبت يف املَرعى، فهي رتع ورتوع ورواتع وِرتاع

w  ".يرتع ويلْعب: "ويف الترتيل. مواضعها اليت ترتع فيها: واملَراتع
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مثك عراص : ورمح عرات. ه، يعِرته ويعرته عرتاًالدلك، عرت أنفَه، إذا أخذه بأصابعه فدلَكَ: والعرت
    سواء، وهو الذي يهتز إذا هززته 

قال ساعدة بن . رمح عارت وعاتر، أي صلب، كأنه مقلوب عن عارت: وقالوا. من أوله إىل آخره
  : جؤية

ى عاتٍر ال شانَهمن كل أظْم  ر وال راشُ الكعوِب معلَّبِقص  

شاة كانت تذبح يف اجلاهلية يف رجب يتقرب ا، وكان : والعترية. عتره يعِتره عتراً: بح يقالالذَّ: والعتر
على كل مسلم أضِحية : "ويف احلديث. املصدر العتر، واملفعول به ِعتر. ذلك يف صدر اإلسالم أيضاً

  : قال احلارث بن ِحلِّزة. ، مث نسخ ذلك باألضاحي"وعترية

  تَر عن حجرة الربيض الظِّباء   وظُلماً كما تُععنَناً باطالً

  : وقال آخر. االعتراض: العنن

  كمنِْصِب الِعتِْر دمى رأسه النّسك  عنها وَأوفَى رأس مرقَبٍة فزلَّ

ان الرجل وك. موضعه: القطيع من الغنم، وحجرته: ، الربيض"كما تعتر عن حجرة الربيض الظِّباُء: "قوله
إن بلغت غنمي مائة عترت عنها عتريةً أو ذحبت هلا ِذبحاً، فإذا بلغت املائة ضن بالغنم : يف اجلاهلية يقول

فهذا الذي تقتلوننا اعتراض وباطل وظلم، كما يعتر الظيب عن ربيض : يقول. فصاد ظبياً فذحبه عنها
  .الغنم

حنن ِعترة : "ترته، وهذا معىن قول أيب بكر، رضي اهللا عنهورمبا جعلوا أسرته ِع. نسله: وِعترة الرجل
  ".رسول اّهللا صلًى اهللا عليه وسلَّم

قال . بقلة تقطع فيسيل منها لنب: والِعترة. أُم حي من ِكنانة: وِعتوارة. أحد وفد عاٍد: وقَيل بن ِعتر
  : الشاعر

 نْبت الِعتْرأبياٍت كما ي بسبعة  فما كنتُ َأخشى أن ُأقيم ِخالفَكم

  .اخلشبة املعتِرضة يف ِنصاا يعتمد عليها احلافر: وِعترة اِملسحاة

  .وقد مست العرب ِعتراً وِمعتراً وعترياً

  غ -ر-ت

  .أمهلت

w  ف -ر-ت
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  .منعم، وترفه أهلُه، إذا نعموه: رجل مترف

  .هالطعام الطيب أو الشيء الطريف، خيص ا الرجل صاحب: والترفة

  .ورفت الشيَء أرِفته وأرفُته رفْتاً ورفاتاً، إذا كسرته، فهو رفيت

  : قال األعشى. اسم امرأة: وفَتر، وقالوا ِفتر. ما بني طريف السبابة وطرف اإلام إذا فتحتهما: والِفتر

  وهجرتَها ولججتَ في الهجِر  حبَل الود من ِفتِْر أصرمتَ

: وامرأة فاترة الطرف. وفَتر اإلنسانُ، إذا النت مفاصلُه وضعفت، فتوراً. وفَتر املاُء فُتوراً. ِرمن فَت: وقالوا

  .ما بني كل نبيني: والفَترة. الضعف يف اجلسد: والفَترة. ليست حبديدة النظر

  ق -ر-ت

ثوبان يرتقان : والرتاق. علىرتقْت الشيَء أرتقه رتقاً، وقالوا أرتقه إذا ضممت بعضه إىل بعض واألول أ
  : قال الراجز. حبواشيهما

  جارية بيضاء في ِرتاِق

  تُدير طَرفاً أكَحل المآقي

أي مصمتتان ففُتقت السماء باملاء واألرض بالنبات، هكذا يقول ". كانتا رتقاً ففَتقنامها: "ويف الترتيل
  .املفسرون، واللّه أعلم

ضرب : وابن ِقترة. نصل عرض صغري من ِنصال السهام: والِقتر.  يصل الرجل إليهااليت ال: واملرأة الرتقاء
  .مصدر قَترت الشيَء أقتره قَتراً وأقترته إقتاراً وقترته تقترياً، إذا ضِننت اإلنفاق منه: والقَتر. من احليات

  : قال الشاعر. قُتار الشحم على النار وغِريه: والقُتار

رأيتَهمقوم إذا ح القُتار باذَل األرفاِد  بم شيالع حسم  

  : قال الشاعر. الغبار: والقَتر

 بِثنْي ِصفِّين يعلو فوقها القَتَر  يا جفْنَةً إزاء الحوض قد تركوا

  : قال الشاعر. مسامري الدروع: والقَتري

  كأن قَتيرها حدقُ الجراِد  وسابغتي ِدالص تمنّاني

  : قال الراجز. ابتداء الشيب: قتريوال

من بعد ما الح بك القَتير  

قد صار له شَكير والرأس  w
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، واهللا "ترهقُها قَترة: "الغبرة هكذا فُسر يف الترتيل يف قوله جلّ وعز: والقَترة. ناموس الصائد: والقُترة
  .أعلم

  : وأنشد. األقطار: واألقتار. ، إذا مال ألحد قتريهوتقتر الرجلُ. الناحية، مثل القُطر سواء: والقتر

 مقِْعية على األقتاِر والخيُل  حتى رأوه بجنْب مسِكن معِلماً

    

وقَرت . حسن األخذ ال يعِقر ظهر البعري: ورجل قاتر. اسم: وقُترية. أي على نواحيها، أي هي صوافن
وقَرت اجللد، إذا ضرب فاخضر . ، فالدم قارت، إذا يبس على اجللدالدم يقِرت قَرتاً وقُروتاً، وقالوا يقرت

ه من حزن أو غيظ. أو اسودر وجهالرجلُ، إذا تغي وقَِرت.  

  ك -ر-ت

بيضتها إذا خرج منها الفَرخ، : البيضة من احلديد، ومسيت تركة تشبيهاً بتركة النعام، وتركَتها. التركة
  .واجلمع ترائكوهي التريكة أيضاً، 

  .روضة يغفلها الناس فال يرعوا، واجلمع ترائك: والتريكة

تراِك يا هنا، معمول عن الترك، : وتقول العرب. اجليل املعروف من الناس: والترك. تراثه: وتِركة الرجل
قال الراجز. أي اترك :  

  تَراِكها من إِبل تَراِكها

  أال ترى الموتَ على أوراِكها

قال . السنام: والِكتر. ضرب من سري اإلبل رتك يرِتك رتكاً ورتكاً ورتكاناً: الرتك والرتك والرتكانو
  : الشاعر

 ِكتْر كحافِة ِكيِر القَيِن ملموم  قد عريتْ ِحقْبةً حتى استَطَّفَّ لها

  .مل أمسع بالِكتر إالّ يف هذا البيت: قال األصمعى

ول كَِريتوح :وأنشد. فعلنا ذلك يوماً كَِريتاً، أي أمجع: يقال. تام :  

يوماً كَِريتاً فقاتلناهم  إلى أن حان من شمٍس غروب  

  ل -ر-ت

  : قال الشاعر. الرتل، وهو بياض األسنان وكثرة مائها ثغر رِتلٌ: أمهلت إالّ يف قوهلم
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  لسيال رِتْلألمى كأطراف ا  السواك بالبنان على تُجري

  .رجل رِتل األسنان: ورمبا قالوا. الرتل حسن نبتها: وقال قوم

، أي بينه "ورتل القُرآنَ ترتيالً: "وقال أبو عبيدة يف قوله عز وجل. فأما الترتيل يف القرآن فهو الترسل فيه
  .جنس من اهلَوام: والرتيلَى، فعيلَى. رويوأرِسله إرساالً، وكذا كانت قراءته، صلَّى اهللا عليه وسلَم، فيما 

  م -ر-ت

  : قال الشاعر. معروف، وأصله من تمرت اللحم، إذا جفَّفته: التمر

  من الثَّعالي ووخْز من أراِنيها  أشارير من لحم تتمره لها

  : ال الشاعرق. رمتت الشيَء أرِتمه رتماً، إذا كسرته: ويقال. يريد الثعالب واألرانب

 النَّبي ِمن الكاِثِب مكان  ألصبح رتْماً دقاقَ الحصى

  .ارتتمت ترتمت، إذا فعلت ذلك: يقال. أن يشد اإلنسان يف إصبعه خيطاً يذكر به حاجته: والرتم

تقاربتني فعقد شيء كان يفعله أهل اجلاهلية كان الرجل إذا أراد سفَراً عمد إىل شجرتني م: والرتيمة
غصنني منهما، فإذا رجع من سفره فإن كان الغصنان حباهلما علم أنه مل خيَن يف أهله وإن كانا منحلَّني 

  : وأنشد. ضرب من الشجر: والرتم. ظن بأهله ظن سوء

  وحلَّ َأهلُك أرضاً تُنْبت الرتَما  أمامةُ بطْن التِّين فالرقَما حلَّت

  .ومترته أنا متراً، إذا مددته. ر احلبلُ، إذا امتدامت: ويقال

  : قال الشاعر. القفْر من األرض، واجلمع أَمرات ومروت: واملَرت

  إذا الِجبس أعيا أن يروم المسالكا  أمرات قطعتُ بجسرٍة سباريتُ

  ن -ر-ت

  .أو أسنانكنترت الثوب نتراً، إذا شققته بإصبعك : النتر من قوهلم

  : قال الراجز. الفساد يف الشيء والوهن فيه: والنتر

لَموآع ربأن ذا الجالل قد قَد 

طَرف األولى التي كان سحفي الص  

هذا فاحتِفظْ منه النَّتَر كأمر 
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: جاء يف الترتيلالتنور ليس بعريب صحيح، ومل تعرف له العرب امساً غري التنور، فلذلك : قال أبو حامت

  .ألم خوطبوا مبا عرفوا" وفار التنور"

  و -ر-ت

  .الفرد، ضد الشفع، بكسر الواو لغة حجازية، وفتحها جندية: الِوتر

أوترت فأنا أُوتر إيتاراً، أي : ويقال يف الِوتر من األفراد. الترة، بكسر الواو ال غري، واجلمع أوتار: والوتنر
ووترت فالناً أِتره وتراً وترةَّ فأنا واتر وهو موتور، إذا . وترت الرجلَ: يف الدحلجعلت أمري ِوتراً، و
  : قال الراجز. أوترت القوس ووترا: معروف يقال: والوتر، وتر القوس. قتلت له ولداً أو قريباً

تَّرالقياسا وو األساور 

  صغْديةً تنتزع األنفاسا

  .ئْلة بني املَنِخرين يف األنفاحلا: والوترة

    

خلْقة يتعلّم عليها : والوترية. ما زال فالنٌ على وترية من أمره، أي على طريقة واحدة واستقامة: ويقال
  : قال الشاعر. الطعن، ورمبا شبهت قُرحة الفرس ا

 لم تكن مغْدا وتيرة  يباري قُرحةً مثل ال

قطعة : والوترية. ورمبا مسيت الوردة البيضاء وتريةً تشبيهاً بذلك. مغده ميغده مغداً: ويقال. النتف: املَغد
  : قال الشاعر. تغلُظ وتستحق من األرض وتستطيل، واجلمع الوتائر

  منازَل ما بين الوتائر والنَّقِع  حببتْ نُعم إلينا بوجهها لقد

  : وقال ساعدة

 عند جانبه تَِهيُل يديها  فذاحت بالوتائر ثم بدتْ

بىن : ويقال. يصف ضبعاً جتيء إىل القرب فتنبشه. مرت مراً سريعاً: وذاحت. فتحت ما بني يديها: بدت
بل هو : وقال آخرون. عريب معروف، هكذا يقول قوم: والتور. القوم بيوم على وترية، أي على سطر

  : قال الشاعر. عريب صحيحالرسول بني القوم، : والتور. دخيل

  يرضى به المأِتي والمرِسُل  والتَّور فيما بيننا معمٌل

  : قال الشاعر. رتاه يرتوه رتواً، إذا ضمه إليه: والرتو من قوهلم

w قردمانيا وتَركاً كالبصْل  فخمةً ذَفْراء تُرتَى بالعرى
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البيض، شبهه بالبصل الستدارته : والترك. عمل وبقي: رسي معرب، تفسريهيعين درعاً، وهو فا: قُردمانياً
. يف بين فالن رتوة، أي ِريبة، ولفالن رتوة يف بين فالن، أي مرتلة: والرتو من األضداد يقال. ومالسته

وتة واالسترخاء مجيعاً، من األضداد: والردقال الشاعر. الش :  

 للدهر مْؤِيد صماء توه  وادث ال تَرمكفِهر على الح

  .أي ال توِهنه

ويف ". إن اخلزيرة ترتو فؤاد املريض أي تشده وتقويه: "مسعت األصمعي يقول: ومسعت أبا حامت يقول
  .، أي مرتلة"ِلمعاذ بني يدي العلماء رتوةٌ: "احلديث

  ه -ر-ت

  .ا إن شاء اهللاكلمة ناقصة، وستراها يف با: الترة

  : قال أوس. العجب: واِهلتر. رجل هتر أهتاٍر، إذا وصف بالنكراء: واِهلتر من قوهلم

  يراجع ِهتْراً من تُماِضر هاِترا  وكان إذا ما التم منها بحاجٍة

  .وهترت ِعرض الرجل ترياً، إذا مزقته

ِرفر، إذا ختهفهو م الشيخ ِتروأه.  

  .مصدر هرت الثوب وغريه أَهِرته وأَهرته هرتاً، إذا شققته: اهلَرتو

  .وهِريت الشدقني، إذا كان واسعهما. وفرس أَهرت الشدقني، وكذلك األسد

  ي -ر-ت

: للغةوقال بعض أهل ا. وكذلك يف احلديث. اِخلرقَة اليت تعرف ا املرأة حيضها من طُهرها: التِرية والترية

  .املاء األصفر الذي يكون عند انقطاع الدم: والترية

  باب التاء والزاي

  مع باقي الحروف في الثالثي الصحيح 

  س -ز-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلا مع الشني والصاد والضاد والطاء والظاء

w  ع -ز-ت
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  .زعته وزأته، إذا خنقه: لغة ألهل الشحر مرغوب عنها، يقال: الزعت

   غ-ز-ت

  .أمهلت

  ف -ز-ت

  .ونهي عن النبيذ يف اإلناء املزفَّت. معِروف وقد تكلمت به العرب: الزفْت

  ق -ز-ت

  .أمهلت

  ك -ز-ت

  .موضع معروف: ِزكْت

  ل -ز-ت

  .اللَّتز مثل اللَّكز والوكْز سواء، لَتزه يلِْتزه ويلْتزه لَتزاً

  م -ز-ت

  : أنشدنا أبو حامت عن أيب زيد. ت الرجلُ، إذا حتلَّموتزم. احلليم واالسم الزماتة: الزميت

  سميتُها إذ ولدتْ تَموت

  والقبر ِصهر صالح زِميتُ

  بنت شُييٍخ ما له سبروتُ

  ن -ز-ت

  .أمهلت

  و -ز-ت
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  . اللّهومواضع التاء والزاي والواو يف املعتلّ تراها إن شاء. ضرب من الشجر، زعموا، وليس بثَبت: الوتز

  ه -ز-ت

  .أمهلت

  ي -ز-ت

  : قال الفرزدق. وطعام مِزيت، إذا كان فيه الزيت. معروف: الزيت

  وال حنطةَ الشَّأم المِزيتَ خَميرها  ِبِعيٍر لم تكن هجريةً أتتكم

  .وهذا الباب نأيت عليه يف املعتلّ إن شاء اللّه

  باب التاء والسين

  الثي الصحيح مع ما يليهما من الحروف في الث

  .أمهلت التاء والسني مع الشني وكذلك حاهلما مع الصاد والضاد

  ط -س-ت

    

  : قال الراجز. طس، ومجعوه أطساساً وِطساساً وطُسوساً: وقال قوم. فارسية معربة: الطَّست

  يستسمع الساري به الجروسا

  هماِهماً يسِهرن أو رسيسا

  طُّسوساقَرع يد اللَّعابة ال

  ظ -س-ت

  .أمهلت

  ع -س-ت
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جزء من : والتسع. ِظمءٌّ من أظماء اإلبل، واإلبل تواسع وأصحاا متِسعون: والتسع. عدد معروف: ِتسع
  .ثالث ليال من العشر األُّول من الشهر ثالث تسع: والتسع. تسعة أجزاء

  : قال الشاعر. ه، والرجل تاِعس وتِعسالعثْر أتعسه اللّه، أي كَبه وأعثر: والتعس

  دنَعتْ أنوفُ القوم للتَّعِس  هنالك ال عليه إذا فله

ورجل . فالن من دنع بين فالن، أي من سِفلتهم ورذاهلم: وله موضع آخر يقال. ذلَّت: دنعت هاهنا
  .متعس، إذا كان منكمشاً ماضياً، ومتستع أيضاً

  غ -س-ت

  .التسغ، وليس بثبت: خ سحاب رقيق يف السماء، ويف نسخة أخرىلَطْ: التغس

  ف -س-ت

: طعام سِفت، وقد يصرف فعلُه فيقال: يقولون. الذي ال بركة فيه من طعام وغريه لغة ميانية: السِفت

  .سِفت هذا الطعام يسفَت سفَتاً وسفْتاً

  ق -س-ت

  .أمهلت

  ك -س-ت

كوتاً: كْت من قوهلمأمهلت إالّ يف قوهلم السكْتاً وسسكت يسكُت س.  

إذا أطرق ،قال الراعي. وأسكت :  

 عنّي بعدها كلُّ قائِل فأسكَتَ  أبوك الذي أجدى علي بنَصره

فأما السكَات فهو داء كالصمات، وهو أن يسكت اإلنسان فال يتكلّم . هكذا الرواية الصحيحة بالرفع
حىت ميوت.  

  ل -س-ت

. مصدر ستلَ القوم ستالً وتساتلوا تساتالً وانستلوا انستاالً، إذا جاء بعضهم على إثر بعض: لستلا

الطُّرق : واملَساتل. طائر شبيه بالعقاب أو العقاب بعينها هكذا قال أبو حامت، واجلمع الستالن: والستل w
w
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وكذلك . لَت أنفَه يسلُته ويسِلته سلْتاً، إذا قطعه من أصلهس: والسلْت من قوهلم. الضيقة، الواحدة مستل
. هو الشعري احلاِمض: حب يشبه الشعري أو هو بعينة ويقال: والسلت. سلت يده بالسيف، إذا قطعها

  .ويقال انسلت فالن عنا، إذا انسلَّ وهم ال يعلمون به

  م -س-ت

. فالن على سمٍت صاحل، أي على طريقة صاحلة: يقال. الطريق، ورمبا جعل القصد سمتاً: السمت

  .وسلك فالن لسمت فالن، إذا اقتدى به

  .وسمت سمت القوم فأنا ساِمت، إذا قصدت قصدهم

  .متسه ميِتسه متساً، إذا أراغه لينتزعه من نبت أو غريه: واملَتس يقال

  ن -س-ت

ضرب : واألستن. ابتهم السنة، وهذا مقلوب، التاء فيه بدل من الواوأسنت القوم فهم مسِنتون، إذا أص
  : قال الشاعر. من الشجر

  مثل اإلماء الغوادي تَحِمُل الحزما  تَِحيد عن أستٍَن سوٍد أسافلُه

  .اإلماء تروح باحلَطَب وال تغدو: كان األصمعي يعيب هذا البيت ويقول: قال أبو بكر

  .تف نتسه ينِتسه نتساً، إذا نتفهالن: والنتس

  و -س-ت

  .فالن من توِس صدٍق ومن سوس صدٍق، أي من معِدن صدٍق: يقال

  ه -س-ت

  .كناية عن الفاحشة: ورجل مستوه. ستهت الرجلَ أستهه ستهاً، إذا ضربت آسته

  ي -س-ت

، أي صارت كالتيس يف "استتيسِت العنز: "أمثاهلمومثل من . معروف، من الظباء واملعز والوعول: التيس
  .جرأا وحركتها

w  باب التاء والشين
w
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  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  ص -ش-ت

  .أمهلت التاء والشني مع الصاد والضاد والطاء والظاء

  ع -ش-ت

  .شِتع يشتع شتعاً، إذا جزع من مرض أو جوع، مثل شِكع سواء

تت: شوالعشاً، إذا عطفه، وليس بثَبتِتشه ععه يشتالعود أَعِتشه، إذا عطفته: يقال. مصدر ع عتشت.  

  غ -ش-ت

  .املَهاِلك: واملَشاِتغ. شتغت الشيَء أشتغه شتغاً، إذا وِطئته وذلَلته

  ف -ش-ت

  .أمهلت وكذلك مع القاف والكاف والالم

  م -ش-ت

متشت أخالف الناقة بأصابعي، إذا احتلبتها : ويقال. ، إذا مجعته بأصابعكمتشت الشيَء أَمِتشه متشاً
رجل أمتش وامراة . سوء يف البصر: واملَتش أيضاً. بياض يف أظفار األحداث: واملَتش. احتالباً ضعيفاً

  .متشاء

  .وشتمت الرجلَ أشِتمه شتماً، واالسم الشتيمة واملَشتمة أيضاً

    

كريه املنظر، وبه سمي األسد : ورجل شتيم وشتام.  كثري الشتم، كما قالوا عالّمة ونسابة:ورجل شتامة
  .وقد مست العرب شتيماً، وهو أبو بطن منهم، وِمشتماً. والشتامة املصدر. شتيماً

  ن -ش-ت

  .ت، واألرض منتوشةنتش اجلراد األرض ينِتشها نتشاً، إذا أكل ما عليها من النبا: النتش يقال

  و -ش-ت
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  .أمهلت يف الثالثي ومواضعها يف املعتلّ كثرية تراها إن شاء اهللا

  ه -ش-ت

  .هتشت الكلب أهِتشه هتشاً، إذا أغريته لغة ميانية: إغراء الكلب، يقال: اهلَتش

  ي -ش-ت

يه يف العنق، فرس شئيت، إذا قَصر موقع حافري رجليه عن موضع حافري يد: استعمل من وجوهها
  : قال الشاعر. وليس له فعل يتصرف. وذلك عيب

 ال َأحقَّ وال شَئيِت جواٍد  بأقْدر من ِجياد الخيل نَهٍد

قحافري يديه، وهو عيب: فاألح ولألقدر موضعان فهذا أحدمها، وهو أن . الذي يقع حافراً رجليه موقع
فرس : ِقصر العنق يقال: واملوضع اآلخر. ذلك حمموديتقدم موقع حافري رجليه موقع حافري يديه، و
  .أقدر واألنثى قَدراُء، وكذلك هو يف الناس أيضاً

  باب التاء والصاد مع باقي الحروف

  ض - ص-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع الطاء والظاء

  ع - ص-ت

: والصتع. عص، وليس بثَبتشبيه باملَ: والتعص. تِعص يتعص تعصاً، إذا اشتكى عصبه من كثرة املشي

والعتص فعله ممات، وهو، زعموا، . صغري الرأس دقيق العنق: أصل بناء الصنتع، النون زائدة ظليم صنتع
: واستعمل االعتياص وهو االفتعال من قوهلم. كاالعتياص وليس بثَبت ألن بناءه بناء ال يوافق أبنية العرب

  .وهذه األلف أصلها ياء كأنه اعتيصاعتاص يعتاص اعتياصاً، 

  غ - ص-ت

  .أمهلت يف الثالثي وكذلك حاهلما مع الفاء والقاف والكاف

  ل - ص-ت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         388   

  : قال الراجز. صارم: وسيف إصِليت. ماٍض يف أموره: رجل صلْت ومنصِلت

  كأنَّني سيفٌ بها إصِليتُ

  ينشقُّ عني الحزن والِبريتُ

واللِّصت يف . اً، إذا أحكمت صنعته وملّسته، مثل ترصته وأترصته سواء، فهو مترصوتلَّصت الشيَء تتليص
  : قال الشاعر. اللِّص، واجلمع لُصوت: بعض اللغات

الً أبناؤها فتركنيماً عرِد  جروبني ِكنانةَ كاللُّصوت الم  

  م - ص-ت

  : قال الشاعر.  التام:والصتم. أملس: حجر صتم. الصلب الشديد: الصتم

 َألٍْف بعد َألٍف مصتَّم عاللةَ  فكُال أراهم أصبحوا يعِقلونهم

تيمة. أي ألف تاملبة: والصت. الصخرة الصمتاً، إذا سكت: والصميصمت ص تمه . معروف صوأصمت
صمت الرجلُ تصميتاً، إذا شكا و. أخذه الصمات، إذا سكت فلم يتكلَّم: ويقال. أنا إصماتاً، إذا أسكته

  : قال الراجز. فأشكيته

 إنك ال تشكو إلى مصمِت

  فآصِبر على الِحمل الثقيل أو مِت

ما : له من املال صامت وناطق، فالصامت: ويقال. تركته بصحراِء ِإصِمت، أي حبيث ال يدرى: ويقال
  .ةما كان من املاشي: كان من العني والوِرق، والناطق

  .مثل املَصد سواء، مصت الرجلُ املرأةَ ومصدها، إذا جامعها: واملَصت

  ن - ص-ت

نصت ينِصت نصتاً وأنصت ينصت إنصاتاً، فهو ناِصت ومنِصت، يف معىن السكوت، ومنصت أعلى يف 
  .اللغة

  و - ص-ت
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صوت اإلنسانُ : يقال. هممعروف، وهو اسم يلزم كل ناطق من الناس والبهائم والطري وغري: الصوت
  .مصدر صتا يصتو صتواً، وهو مشي فيه وثب، زعموا: والصتو. والبعري وغريمها

  .وهذا الباب تراه مشروحاً يف الثالثي املعتلّ، وللصاد والتاء والواو مواضع يف االعتالل كثرية

  ه - ص-ت

  .أمهلت

  ي - ص-ت

ذهب : له ِصيت يف الناس ويقال: يقال. الذِّكْررجل ذو ِصيت، إذا كان عايلَ : استعمل من وجوهها
  .ِصيته يف الناس

  .وأمهلت فيما سواه، وهلا مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اللّه

  باب التاء والضاد

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  ط - ض-ت

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع الظاء

  ع - ض-ت

: بل الضوتع دويبة أو طائر، وأحسب الضوتع يف بعض اللغات:  آخرونوقال. دويبة، زعموا: الضتع

  .فأما الضوكَعة، وهو الرجل األمحق، فصحيح. الرجل األمحق

  غ - ض-ت

    

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع الفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون

  و - ض-ت

w  .اسم موضع: ضوت
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  ه - ض-ت

  .د، زعموا ضهته يضهته ضهتاًالوطء الشدي: الضهت

  ي - ض-ت

  .أمهلت

  باب التاء والطاء مع باقي الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  .أمهلت التاء والطاء مع ما يليهما من احلروف وكذلك التاء والظاء مع ما يليهما

  باب التاء والعين مع باقي الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  غ -ع-ت

  .أمهلت

  ف -ع-ت

  .عفَت الرجلُ كالمه يعِفته عفْتاً، إذا أخرجه على غري وجهه: ويقال.  يعِفته عفْتاً، إذا لَواهعفَت الشيَء

مر ِعتف من الليل وِعدف، ومها : ويقال. األمحق: األعسر، ويف لغة غريهم: واألعفت، يف لغة بين متيم
  .سواء، أي قطعة

  ق -ع-ت

قاً، إذا صار حِعت اململوك قتره: ويقال. راً، وأعتقه سيدهعتاقة فالٍن، أي حمرقَِت . هذا الغالم عتوع
  .صارت عاِتقاً، إذا واشكت البلوغ: اجلاريةُ

. وعتق يعِتق عتقاً، إذا تقدم وسبق يف سريه. وعتقَِت اخلمر ِعتقاً، وعتق الفرس عتاقةً، إذا صار عتيقاً

. وعتق الفَرخ، إذا قوي على الطريان، فهو عاتق. ذا طرد طريدة أجناها وسلم اوفالن ِمعتاق الوسيقة، إ

عتق الفرس يعِتق، إذا بزم بفيه، : ويقال. ونرى أنه من عتقَِت الفرس، إذا تقدمت وسبقت: قال األصمعي
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أي عض.  

  .وأبين الِعتق فيهما أعتقَه : ويقال للجميل. وما أبين الِعتق فيه، أي الكَرم

. مسي عتيقاً ألن اهللا تعاىل أعتقَه من النار: وقال قوم. وزعموا أن أبا بكر رمحة اهللا عليه سمي عتيقاً بذلك

  .الكعبة، سمي بذلك ألنه مل ميلكه أحد من بين آدم: والبيت العتيق

لُ العاتق، إذا كان ذلك املوضع منه فالن أمي: يقال. ما وقع عليه ِنجاد السيف: والعاتق من اإلنسان
  : الزق الضخم، واحتجوا ببيت لبيد، وإمنا أراد اخلمر: العاتق: وقالوا. معوجاً

  أو جونة قُدحت وفُض ِختامها  السباء بكلِّ أدكن عاتٍق ُأغلي

  .قَتع الرجل يقتع قُتوعاً، إذا انقمع ِمن ذُلٍّ: ويقال

  : قال الشاعر. لدود أمحر يأكل اخلشبضرب من ا: والقَتع

ى قَتْلَى كأنَهمغادرتُهم باللو  فَ في أجوافها القَتَعتَنَص خشْب  

  .قَتعة تشبيهاً بذلك: وإمنا قيل للمرأة الذَّميمة

  ك -ع-ت

وعتكَِت . يضاًعتكَِت القوس تعِتك عتكاً وعتوكاً، إذا قدمت فامحار عودها، فهي عاتك، وقالوا عاتكة أ
عتك البولُ على أفخاذ اإلبل، إذا : ويقال. ومنه اشتقاق اسم عاِتكة. املرأةُ بالطِّيب، إذا تضمخت به

  : وأنشد. عتكَِت املرأةُ بالطِّيب: وهو راجع إىل قوهلم. انصبغت به

 تَقْتَد برد مائها تذكَّرتْ

  وعتَك البوُل على أنسائها

وبه . وعتك فالن على فالن، إذا محل عليه أو أرهقه شراً.  على ميٍني فاجرة، إذا أقدم عليهاوعتك الرجلُ
بل كتع، : وقال قوم. وكَتِع الرجلُ كَتعاً، مفتوح املصدر، إذا مشَر يف أمره. سمي العتيك، أبو هذه القبيلة

  . كذلكورجل كتع، إذا كان. إذا انقبض وانضم، فكأنه من األضداد عندهم

هو : وقال قوم. وجاءين القوم أمجعون أكتعون، وجاءين النساء جمعُ كَتع، ورأيت دارك مجعاَء كتعاَء
أصل بناء الكَعيت، وهو هذا الطائر : والكَعت. بل أكتعون يف معىن أمجعني: إتباع، وقال قوم آخرون

  .الذي يسمى البلْبل

  ل -ع-ت
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وأتلع الرجلُ، إذا مد عنقَه . ، إذا طالت عنقُه، فهو أتلع واألنثى تلْعاء، وكذلك الفرستِلع الرجلُ يتلَع تلَعاً
. ما اتسع من فُوهته، واجلمع ِتالع: والتلْعة من الوادي. وتلَعِت الضحى وأتلعت، إذا انبسطت. متطاوالً

  .اسم جبل معروف: ومتاِلع. لتلْعة، واألول األص: وربما مسيت القطعة من األرض املرتفعة

ورجل عتلّ، إذا . ِمفْعل من العتل: ورجل ِمعتل. وعتلْت الرجلَ أعِتله وأعتله عتالً، إذا جذبته جذباً عنيفاً
اِملجثاث، : والعتلَة. غليظ: ورمح عتل. وكل جاٍف عتل. كان جافياً غليظاً، ومل يتكلَّم فيه األصمعي

  .ة اليت يقلع ا فَسيل النخل، واجلمع عتل لغة أهل احلجازوهي احلديد

  م -ع-ت

    

به مسيت صالة : وكان األصمعي يقول. عتمة اإلبل، وهو رجوعها من املرعى بعدما تمسي: العتمة
أي خبيل يغِتم عاِتم الِقرى، : ومنه قوهلم. أعتم الرجلُ بالشيء، إذا أبطأ به: مث كثر ذلك حىت قالوا. العتمة

ويف كالم . وكل من أبطأ عن شيء فقد عتم عنه وأعتم وجئتنا عامتاً ومعِتماً. ِقرى أضيافه، أي يؤخره
  .زيتون ينبت يف جبال السراة ال يحمل: والعتم. ليلةُ أربع عتمةُ ربع: هلم

 عمت الصوف أعِمته عمتاً، ويقال لتلك :يقال. فَتلُ الصوف باليد حىت يصري خصالً فيغزل: والعمت
  : قال الشاعر. العمت، الواحدة عميتة: اخلُصل من الصوف

 الحصر تأقيطاً وتهبيدا يقطِّع  فظلَّ يعِمتُ في قَوط ومكْرزٍة

  : قال الراجز. القطيع من الغنم: القَوط

  ما راعني إال جناح هابطا

  عالِبطاعلى البيوت قَوطَه ال

ومتع السراب، إذا ارتفع يف أول النهار متوعاً . ومتع النهار يمتع متوعاً، إذا ارتفع، هكذا قال أبو حامت
  .أيضاً

. متلَّيت حبيباً، إذا دعوت له بطول املُقام معه: ومتعت الرجل بالشيء متتيعاً، إذا ملَّيته إياه، من قوهلم

  .وِنكاح املتعة الذي ذُكر، أحسبه من هذا إن شاء اهللا. هما متتعت ب: واملُتعة

: طائر، وقال قوم: والدعك، زعموا. الدلْك، معت األدمي أمعته معتاً، إذا دلَكْته، وهو حنو الدعك: واملَعت

  .الرجل الضعيف
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  .اتاًوأعنته يعنته إعن. العسف أو احلَمل على املكروه: العنت

ولست أذكر قول أيب عبيدة يف تفسريه يف . ويقال العنت أيضاً من اإلمث عِنت يعنت عنتاً، إذا اكتسب مأمثاً
  .وأكَمة عنوت، إذا طالت. وعِنت العظُم عنتاً، إذا أصابه وهي أو كسر. الترتيل فأقلِّده إياه

  .الشيء منعوت وأنا ناعتونعت الشيَء أنعته نعتاً، إذا وصفته، ف

ونتع الدم وغريه ينتع وينِتع، إذا خرج من اجلرح قليالً أنتع، قليالً، فهو ناتع، وكذلك املاء خيرج من العني 
  .ورمبا قالوا نتع العرق أيضاً. واحلَجر

  و -ع-ت

  .أمهلت يف الثالثي وهلا يف االعتالل مواضع

  ه -ع-ت

  .، واالسم العتاه، وهو اختالط العقل، شبيه بالبلَهعِته الرجلُ فهو معتوه

  : قال الراجز. وتعته الرجلُ، إذا تنظَّف ونظَّف ثيابه

  علي ديباج الشَّباب األدهِن

  في عتَِهي اللُّبس والتقيِن

  .وهتع الرجل إلينا، إذا أتى مسرعاً، مثل هطَع وأهطع سواء. ومنه اشتقاق اسم عتاهية

  ي -ع-ت

  : أمهلت، يتلوه

  باب التاء والغين

  مع باقي الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  ف -غ-ت

  .فَتغت الشيَء أفتغه فَتغاً، إذا وِطئته حىت ينشدخ: يقال. مثل الفَدغ، سواء: الفَتغ

  ق -غ-ت
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  .أمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل -غ-ت

  .ملتف، لغة ميانية: وخنل غَِتل. ا كثر فيه الشجر، واملوضع غَِتلغَِتلَ املكانُ يغتل غَتالً، إذ

ال يقال غَِلت إالّ يف : وقال بعض أهل اللغة. مثل غَِلطَ سواءة هكذا يقول األصمعي: وغَِلت يف احلساب
لُوت، ورجل غَ. غَِلطَ يف كالمه وغَِلت يف حسابه: وقال أبو عبيدة. احلساب وحده، والغلَط يف غريه أيضاً

  .من الغلَط

  .الضرب باليد، زعموا لَتغه بيده لَتغاً، وليس بثَبت: واللَّتغ

  م -غ-ت

  .العجمة رجل أَغتم من قوم غُتم وأغتام، وامرأة غَتماء: الغتمة

  .غمته أغِمته غَمتاً، إذا غَطَطْته: والغمت من قوهلم

  ن -غ-ت

  .نتغاً، إذا ِعبته وذكرته مبا ليس فيه ورجل ِمنتغ، إذا كان فعاالً لذلكنتغت الرجلَ أَنِتغه وأَنتغه 

  و -غ-ت

  .أمهلت

  ه -غ-ت

  .أمهلت

  ي -غ-ت

  .أمهلت

  باب التاء والفاء

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 
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وأفتقِت الشمس، إذا بدت . ح هلم الصبحوأفتق القوم، إذا ال. املُشرق: والصبح الفَتيق. ِضد الرتق: الفَتق
  : وأنشد. من فُتوق السحاب

زاال  بياض لَبِتها ووجهاً تُريك كقرن الشمس أفتقَ ثم  

  .وتفتقت املاشيةُ شحماً، إذا مسنت. مسنوا ماشيتهم: وأفتق القوم

  : قال الراجز. أعوام اِخلصب: وأعوام الفَتق

  لَقْيأوي إلى سفعاء كالثوب الخَ

    

  لم يرج ِرسالً بعد أعوام الفَتَقْ

  .النجار وستراه يف بابه إن شاء اهللا: احلداد، وقالوا: والفَيتق، الياء زائدة، قالوا

  ك - ف-ت

". قَيد اإلسالم الِفتك ال يفْتك مسلم: "ويف احلديث. الذي إذا هم فعل: والرجل الفاتك. معروف: الِفتك

  .فتكت القطن تفتيكاً، وهو النفش: اللغاتويف بعض 

  .شد جناِحه: شد اليدين إىل وراء، وكذلك كَتف الطائر: والكَتف

  .حبل يشد به وظيف البعري إىل كَِتفه: والِكتاف. معروفة: والكَِتف

منا سمي كُتفاناً ألنه وإ. كاِتفة: واحد الكُتفان من الدىب: قال األصمعي. ضرب من الدىب: والكُتفان
: وجع الكَِتف، قال: والكُتاف. وكتفِت الفرس، إذا مشت فحركت كَِتفيها. يتكتف يف مشيه كالنزو

. موضع: والكتيفة. الضبة من احلديد: بل الكتيفة: كَلْبتا احلداد، وقال قوم: وكذلك الكَتف والكتيفة

اللهم : "ويف دعاء هلم. وكل شيء ضممته إليك فقد كَفَته. ته كَفْتاًسترك الشيَء كفته أكِف: والكَفْت
  .، أي آقِْبضه"آكِْفته إليك

ما ضمه، فالبيوت ِكفات األحياء والقبور : وِكفات كل شيء. وبقيع الغرقَد يسمى كَفْتة ألنه يدفن فيه
  ".تاً أحياًء وأمواتاًأمل جنعل األرض ِكفا: "قال اهللا عز وجلّ. ِكفات األموات

ي كَفْت وكَفيت: وفرس كَفيت الشدروانكفت الرجلُ . وكل سريع كَفْت وكَفيت. سريع، وج
  .انكفاتاً، إذا أسرع يف عمل أو مشي

  ل - ف-ت
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، أي غري "وليخرجن تِفالٍت: "ويف احلديث يف النساء. تِفلَ الشيُء يتفَل تفَالً، إذا تغيرت رائحته
  .تمتعطِّرا

. يتلف مالَه وينِفذه: ورجل متِلف وِمتالف. تِلف الشيء يتلَف تلَفاً، وأتلفته إتالفاً: والتلَف من قوهلم

  .ومجل أَفتلُ وناقة فَتالُء، وهو تباين املنكب عن الزور، وهو حممود. مصدر فتلت احلبل أفِتله فَتالً: والفَتل

: والفَتيل. الذُّبالة: والفتيلة. من مثر الِعضاه: والفَتلة. زوِره، واالسم الفَتلورجل أَفتلُ، إذا بان مرِفقه عن 

وقد . وتفلَّت فالن علينا، إذا توثب. وأفلت من الشيء يفلت إفالتاً، إذا جنا منه. ما خيرج من شق النواة
ت العرب فُليتاً وأَفْلَتالفُجاءة:والفَلْتة. آخر ليلة من الشهر: والفَلْتة. مس .  

  .رجل فَلَتان، إذا كان متسرعاً إىل الشر: ويقال. وأَفتلْت على فالن، إذا قضيت األمر دونه

  : قال الراجز. ولفت ردائي على عنقي، إذا عطفته. لَفَت الشيَء ألِفته لَفْتاً، إذا لويته: واللَّفْت من قوهلم

  أسرع من لَفْت رداء المرتدي

  .األمحق: األعسر، ويف لغة غريهم:  لغة بين متيمواأللْفَت، يف

والعصيدة واللفيتة . ولَفَت الدقيق بالسمن أَو غريه، إذا عصدته. معروف، وأصله لَي العنق: وااللتفات
  : وأما قول امرىء القيس. ولَفَت اللِّحاء عن الشجرة، إذا قشرته، أَلِفته لَفْتاً. وكل معصوٍد ملفوت. سواء

 الميِن على نابِل لَفْتَك  هم سلْكَى ومخلوجةًنَطعنُ

. ارِم ارِم، أي لفت كالمني: معناه: وقال غريه. ردك سهمني على رامي نبل، هكذا يقول األصمعي: أي

  .الذي يؤكل، وال أحسبه عربياً: واللَفت

  م - ف-ت

  .أمهلت يف الثالثي

  ن - ف-ت

  .فْر من األرض، واجلمع التنائفأصل بناء التنوفة، وهي القَ: التنف

وفتنت . ، أي يحرقون"على النار يفتنون: "قوله جلّ وعز: قال أبو عبيدة. وحرة فَتني، إذا كانت سوداء
ال يقال إالّ فتنته فهو : واختلف أهل اللغة يف فتنت وأفتنت، فقال قوم. الرجلَ أَفِتنه فَتناً وأَفتنته إفتاناً

أفتنته فهو مفْتن، وأىب األصمعي إالّ فتنت، ومل يجز أفتنت : وقال آخرون. للغة الكثريةمفتون، وهي ا
  : أصالً، وكان يطعن يف بيت رؤبة
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  ودعن من عهدِك كلَّ ديدِن

  وَأنْصعن أخداناً لذاك اَألخْدن

  يعِرضن إعراضاً لِدين المفْتَِن

  : فأنشدته: حامتقال أبو . هذا موضوع على رؤبة

  سعيداً فأمسى قد قَلى كلَّ مسلِم  فتنتْني لَهي باألمس َأفتنتْ لئن

ما نتفته بأصابعك من : والنتفَة. اِملنتاخ: واِملنتاف. معروف: والنتف. هذا أُخذ عن خمثث، وال يثْبت: قال
  .ما سقط من الشيء املنتوف: والنتافة. نبت أو غريه

  و - ف-ت

    

والفَتوى يف معىن الفُتيا، . الفُرجة بني اإلصبعني، واجلمع أفوات: والفَوت. مصدر فات يفوت فَوتاً: فَوتال
  .وستراها مع نظائرها إن شاء اهللا

  ه - ف-ت

وهتفت بالرجل أهِتف هتفاً وهتافاً، إذا ِصحت . أعطى عطاء تافهاً وتِفهاً: قليل ويقال: شيء تِفة وتافه
افت الشيء وتساقطه، حنو سقوط : واهلَفْت. وكل مصوٍت هاتف. تف احلَمام هتافاً، إذا صوتوه. به

  : قال الراجز. الورق عن الشجر

  ترى بها من كل ِمرشاش الورقْ

  كثامِر الحماض من هفِْت العلَقْ

  .وكذلك التهافت مثل اهلَفْت سواء

  ي - ف-ت

  .راها إن شاء اهللا تعاىلمواضعها يف االعتالل كثرية ت

  باب التاء والقاف

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 
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  ك - ق-ت

  .أُمهلت

  ل - ق-ت

  : قال الشاعر. وقتلت اخلمر باملاء، إذا مزجتها. معروف: القتل

  قُِتلَتْ قُِتلْتَ فهاِتها لم تُقْتَل  التي أعطيتَني فرددتُها إن

  .والرجل يتقتل للمرأة يتضرع إليها. ذا تأتى هلاوتقتل الرجلُ حلاجته، إ

  : قال الشاعر. عدوه، واجلمع أقتال: وِقتل الرجل

ل بالحيكأنّها األقتاُل وجوها  أصبح البيتُ قد تبد 

  : وقال الشاعر

دوال الو فاءولو حال دونك األقتاُل  ما تناسيتُك الص 

قال . واقتتل القوم وتقتلوا، يف معىن تقاتلوا. وقتله ِقتلَةَ سوٍء.  وابن عمهفالن ِقتلُ فالن، أي نظريه: ويقال
  : أبو النجم

  تَدافع الشَّيب ولم ِتِقتِِّل

  في لُجٍة َأمِسك فالناً عن فُِل

 قتلت: "ومثل من أمثاهلم. وناقة ذات قَتال وذات كَتال، إذا كانت غليظة وثيقة اخلَلْق. اسم امرأة: وقتيلة

  ".أرض جاهلَها، وقتلَ أرضاً عاملُها

نقْرة يف جبل أو صخرة جيتمع فيها ماء : والقَلْت. املواضع من بدنه اليت إذا أُصيبت قَتلت: ومقاتل اإلنسان
  : قال الراجز. السماء، واجلمع ِقالت

  أغْيد ال أحِفُل يوم الوقِْت

  كحيِة الماء جرى في القَلِْت

. كل موضع هزمة يف أعضائه، حنو الترقُوتني وأصول اإلامني ووقْب العني: نسانوالِقالت من اإل

  .وامرأة مقِْلت وِمقْالت، إذا مل يعش هلا ولد، واجلمع مقاليت. قَلْتان أيضاً: واهلَزمتان يف صدغَي الفرس

أعرابياً يقول: قال األصمعي. اهلالك: والقَك ومالَه : مسعت على قَلٍَت إالّ ما وقى اهللاإن التاجر.  

w  م - ق-ت
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معروف مقَته : واملَقْت. وقَتم لونُ الرجل قَتماً، إذا كَِمه. وكل كُدرٍة قُتمة. الغبار، وهو القَتام أيضاً: القَتم
  .ميقُته مقْتاً شديداً

وكان اهللا على كُلِّ شيء : "القادر عليه هكذا فُسر يف الترتيل يف قوله جلّ وعز: واملُِقيت على الشيء
  : قال الشاعر. واهللا أعلم". مِقيتاً

 على مساءته مِقيتا وكنتُ  وذي ضغٍْن كَفَفْتُ النفس عنه

  .أي قادراً

وكان من فعل أهل اجلاهلية: واملَقِْتي ،ولد الذي يتزوج بامرأة أبيه بعده.  

  ".إنه كان فاِحشةً ومقتاً وساَء سبيالً: "ويف الترتيل

ويقال الشاعر. الذي خيدم بطعام بطنه: واملُقْت :  

  متى كُنّا ألمك مقْتَِوينا  تَهددنا وأوِعدنا رويداً

  ن - ق-ت

  .ترنوق البئر أو املَسيل، وهو الطني الرقيق ختالطه حمأة: التقْن

 هكذا قال أبو عبيدة، وفسر قوله جلّ الطاعة،: والقُنوت. وأتقنت الشيَء إتقاناً، فأنا متِقن والشيء متقَن
  .، أي الطائعني والطائعات، واّهللا أعلم"والقاِنتني والقاِنتاِت: "ثناؤه

والنتق من ". وقُوموا ّهللا قاِنِتني: "طول القيام هكذا قال املفسرون يف قوله جلّ وعز: والقُنوت يف الصالة
  : قال الراجز. فضت ما فيهنتقت الوعاَء أنِتقه نتقاً، إذا ن: قوهلم

  وناِدياٍت من ذُباب زرقا

  ينِْتقُ أثناء الشَّليل نَتْقا

  .كثرية الولدة نتقَت تنِتق نتقاً: وامرأة ناتق

  و - ق-ت

  .مصدر تاق إىل الشيء، فهو تائق، والشيء متوق إليه: التوق

وواً: والقَتقال الشاعر. اخلدمة، قتا يقتو قَت :  

 قَتْو الملوك والحفَدا ُأحِسن  ني امرؤ من بني خُزيمةَ الإ

  : أراد احلَفد فحرك، كما قال رؤبة
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  وقاِتم األعماِق خاوي المخترقْ

 األعالم، لماع الخَفَقْ مشتِبِه

    

 وهي البلغة مصدر قات عيالَه يقوم قَوتاً، واالسم القُوت،: والقَوت. أراد اخلَفْق، فحرك الستقامة الشعر
معروف، : والوقت". كفى بالرجل إمثاً أن يضيع من يقوت: "ويف احلديث. من الطعام، واجلمع أقوات

  .وأكثر ما يستعمل يف املاضي، وقد استعمل يف املستقبل أيضاً. اسم واقع على الساعة من الزمان واحلني

  ه - ق-ت

  .أمهلت

  ي - ق-ت

  .مواضعها يف االعتالل كثرية

  اء والكافباب الت

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  ل -ك-ت

رجل تكَلَة، فهذه التاء مقلوبة عن : فأما قوهلم. رجل ذو كَتل وذو كَتال، إذا كان غليظَ اجلسم: الكَتل
وشاورت امرأةٌ : قال. هو العاجز الضعيف: وقال آخرون. الواو، وهو الذي يتكل على الناس يف أموره

، أي ما خيرج ِمن فيه "ال تفعلي فإنه وكَلَة تكَلَة يأكل ِخلَلَه: "لعرب أُخرى يف رجل تتزوجه فقالتمن ا
  .باِخلالل

  : قال الشاعر. ما مجعته بيدك: والكُتلة من الطني وغريه. ألقى فالن على فالن كَتالَه، أي ِثقله: ويقال

  ن لبن باٍن مكتَِّلزليَل الصفا ع  الواليا عن ِدالٍص مدلٍَّص تزّل

  .وقد مست العرب أكْتلَ وكُتيالً

  .احلجر الذي يسد به باب وجار الضبع مث يحفر عنها: والكَِليت

  م -ك-ت
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وكتمت . وأمتكها الكَُأل، إذا أمسنها. عظيمة السنام، واجلمع توامك": ناقة تاِمك"أصل بناء : التمك
شجر يخضب به الشعر، ويقال إنه : والكَتم. موضع معروف: وكُتمان. الشيَء أكتمه كَتماً وِكتماناً

  .الِعظِْلم

  .حي من ِحمير صاروا إىل الرببر أيام افتتحها إفِْريِقس امللك: وبنو كُتامة

  .وقد مست العرب مكَتوماً وكَِتيماً

  .رس اكميتاتاًلون من ألوان اخليل بني الشقرة والدمهة، أكمات الف: والكُمتة

قال . فرس كَمتاء، فذلك خطأ: وفرس كُميت، الذَّكَر واألنثى فيه سواء، وال تلتفت إىل قول العامة
  : الشاعر

  كلون الصرف علَّ به اَألديم  غيرُ محِلفٍَة ولكن كميتٌ

  .يهااليت يشك فيها حىت يحلف عل: املُحِلفة. الذي يصبغ به الشرك: الصرف

  .يا ابن املَتكاء: ومن ذلك قوهلم للرجل. ما تبقيه اخلاِتنة: املُتك: واملَتك، وقالوا

مكَت باملكان ومكَد به فهو ماكت وماكد ومكود، إذا أقام به، مثل جاهل وجهول وصابر : ويقال
  .وصبور

  .ذَرقُه، زعموا: ومتك الذباب

  ن -ك-ت

 يكتن كَتناً، إذا لَِصق، وكذلك اخلَطْر إذا تراكب على عجز الفحل من كَِتن الوسخ على اليد والرجل
  .اإلبل، وهو الذي يسمى العبس

  .عريب معروف وإمنا سمي كَتاناً ألنه خييس ويلقى بعضه على بعض حىت يكْتن: والكَتان

  .طني فيه ألوان خمتلفة من خضرة وغريه: والكَتن

  .شبيه بالنتف، نتك ينِتك نتكاً: انيةوالنتك، لغة مي

  .نكتك األرض بعود أو بإصبعك: والنكْت

  .وكل نقْط يف شيء خالف لونه فهو نكِْت ونكْتة. أن يخر مرِفق البعري يف جنبه: والناكت

  و -ك-ت
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وواً، هكَذا قال أبو مالك: الكَتمقاربة اخلطو، زعموا، كتا يكتو كَت.  

وعني . أثر كالدم يف بياض العني: والوكْتة. يه بالنكت وكَت الشيَء يكته وكْتاَ، إذا أثّر فيهوالوكت شب
  : قال الراجز. ا وكْتة، إذا كانت كذلك

  كأن وكتَ عينه الضريِر

  شعيرةٌ في قائم السموِر

  ه -ك-ت

  .التكَّة قد مر ذكرها يف الثنائي

هوالكَت :ه سواءشبيه بالكَدحه، وكَدهح، كَت.  

  .وهتكْت الستر وغريه أُهِتكه هتكاً، إذا انتزعته

  .وهتكِت املرأةُ جيبها، إذا خرقته، وكذلك هتك الفارس بالرمح قَلب الرجل

  ي -ك-ت

  .مواضعها يف االعتالل تراها إن شاء اللّه

  باب التاء والالم

  ثي الصحيح مع ما يليهما من الحروف في الثال

  م - ل-ت

  : قال الشاعر. معرب، وهو، زعموا، الذي يسمى التلميذ: التالم

  مثل الحماليج بأيدي التِّالم  الشمس بمدريٍة تتَقي

ولَتم يف سبلَة . ولتمِت احلجارةُ ِرجلَ املاشي، إذا عقرا. لتمت الشيَء بيدي لَتماً، إذا ضربته ا: ويقال
  .، إذا حنره، مثل لَتب سواءالبعري

    

اسم أيب قبيلة من األزد من بين نحِو، فإذا سئلوا عن : ومالِتمات. وقد مست العرب ِملْتماً ولتيماً والمتاً
  .حنن بنو مالتم، بفتح التاء: نسبهم قالوا

w  .عته أو حركتهملَت الشيَء أَمِلته ملْتاً ومتلته متالً، إذا زعز: واملَلْت، زعموا
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  ن - ل-ت

  .التقدم، نتلَ فالن من أصحابه واستنتل منهم، إذا خرج متقدماً هلم: النتل

. أم العباس وِضرار ابني عبد املطَّلب، إحدى نساء نِمر بن قاسط: ونتيلة. وقد مست العرب ناتالً ونتلَةَ

  .توالًمصدر نتلَ ينِتل نتالً ونتالناً ون: والنتالن

  و - ل-ت

  .تلَوت الشيَء أتلوه تلْواً، إذا اتبعته

  .واملصدر التالوة. وتلوت القرآن، إذا قرأته كأنك اتبعت آية يف إثر آية

  .وللتاء والالم والواو مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اّهللا. اجلحش الذي يتلو أمه: والتلْو

تولَو :تلْت. لغة يف لَيتاً، فهو والت والئتال: والوليته تيه ياَ، والتلْته وِلته حقَّه يلَتوكذلك . نقصان و
  .فُسر يف الترتيل، واّهللا أعلم

  ه - ل-ت

  .وهتلِت السماُء هتالً وهتالناً، وهي ِتل هتوالً. حنو احلرية، تِله الرجل يتلَه تلَهاً، فهو تاِله: التلَة

  . ذلك أبو مالكموضع، زعم: واهلَتيل

  .ضرب من النبت، وليس بثَبت: واهلَتلى، يف وزن فَعلَى

  ي - ل-ت

نتها: ليتا، فإذا جعلتها امساً نو ىتمنقال الشاعر. كلمة ي :  

 لَيتاً وإن لَوا عناء إن  ليت ِشعري وأين منِّي ليتٌ

  .فنون لَيتاً وثقّل لَوا ملّا جعلهما امسني

  : وقال آخر

  وما يغني من الحدثان لَيت  يا ليتنى والمرء ميتُ أال

  باب التاء والميم

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

w  ن -م-ت
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  .منت الظهر من الناس والدواب، واجلمع متون: املَنت

وماتنت . جلمع ِمتانالِغلَظ من األرض، وا: واملَتن. فالن منت من الرجال: الرجل اجلليد، يقال: واملَتن
ومتن الرجلُ . وكل صلب شديٍد فهو متني، واالسم املَتانة. الرجلَ مماتنةً وِمتاناً، إذا فعلت كما يفعل

  .اخليوط اليت يضرب ا الفُسطاط واخليمة وحنومها، والواحد ِتمتان: والتماِتني. باملكان متوناً، إذا أقام به

  . مثر يؤكلضرب من النبت له: والنمت

  و -م-ت

  .متوت يف األرض أمتو متواً، مثل مطَوت فيها، إذا ِسرت فيها

  .مات ميات موتاً، لغة ميانية: معروف مات ميوت موتاً، وقالوا: واملوت

  .من مات ميات". أفأن ِمت فهم اخلالدون: "وقد قُرىء. موت مائت، كما قالوا شعر شاعر: وقالوا

  ه -م-ت

رتإذا فسد وتغي ،ِهموت الطعام م. ِمههالريح: والت وركود ة احلَرِشد.  

  .وينسب إليه ِتهامي وتهام. تِهم احلَر يتهم تهماً: ومسيت ِتهامة بقوهلم

  .اتهمته بكذا وكذا، إذا ظننته به: معروفة، من قوهلم: والتهمة

  . وتِهم، إذا كان قليلَ احلالوةتمر ْم: ويقال. موضِع: وتيهم

  .ومتتهت املرأةُ، إذا تزينت. ومتهت الدلو أَمتهها متهاً، مثل متحتها سواء

رجل . انكسار الثنايا والرباِعيات هتمت الرجلَ أهِتمه هتماً وهو أَهتم، إذا كسرت مقدم أسنانه: واهلَتم
وقد . مي األهتم بن سمي ألن قيس بن عاصم ضربه بقوس على فيه فهتم أسنانهوس. أَهتم وامرأة هتماُء

  .مست العرب هاِتماً وهتيماً

  ي -م-ت

الفرد، : واليتيم. وأيتمه اّهللا إيتاماً. االسم، واليتم املصدر، يِتِم الصيب ييتم يتماً ويتماً، إذا صار يتيماً: اليتم
: الذي قد مات أبوه، ومن البهائم: واليتيم من الناس. وت أحد والديه يتيماً، كأنه أُفردوبه سمي الذي مي

  .الذي قد ماتت أُمه هكذا يقول األصمعي

  : قال الشاعر. مصدر تامت فالنةٌ فالناً تِتيمه تيماً وتيمته تتييماً، أي عبدته وذلَّلته: والتيم

w نساء بني ذُهل بن شَيبانا إحدى  تامتْ فؤادك لم تَقِْض الذي وعدتْ
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         405   

بنو تيم بن مرة، منهم أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه وبنو تيم بن : ويف العرب قبائل منسوبة إىل تيم
بطن من بكر : بطن من الرباب وبنو تيم اهللا بن ثعلبة: غالب، وهو تيم األدرم، من قريش أيضاً وبنو تيم

  .من وائل

    : قال الشاعر. لغفْلة والتقصريا: واليتم

تَمما في سيره ي  

ويتيم وأيتام أحد . أوالدها أيتام: وامرأة مؤِتم. ويجمع يتيم يتمة وأيتاماً. أي ما فيه غفلة وال تقصري
. احلروف اليت جاءت على فَعيل وجمعت على أفعال، مثل شريف وأشراف، وهو قليل يف كالمهم

  : قال الشاعر. دموضع، ممدو: وتيماء

  ِحصن حصين وجار غير غَداِر  الفَرِد من تَيماء منزلُه باَألبلَِق

  .قَفْر ال أنيس ا: وأرض تيماُء

ويف كتاب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم لوائل بن حجر . الشاة يتخذها أهل البيت للبنها وليسمنوها: والتيمة
  : عرقال الشا". التيمة ألهلها"

  ولكن يضمنون لها ِقراها  تَتام جارةُ آَل ألٍي وما

  .تتام، أي ال يحوجوا أن تذبح ِتيمتها: قوله

  باب التاء والنون

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  و -ن-ت

  .نتا الشيُء ينتو نتواً ونتوا، إذا ورٍم

  .، إذا متايل من ضعف هكذا يقول أبو مالك، ومل يقُلْه غريهونات الرجل ينيت وينوت نوتاً ونيتاً

  .فأما النئيت فمهموز وستراه يف بابه إن شاء اللّه

ِعرق يف اجلوف هكذا فُسر يف الترتيل يف : والوتني. ووتن الرجلُ باملكان يِتن وتوناً، إذا أقام به، وهو واتن
قوله جلّ وعز" :نا منه الوواهللا أعلم". تنيمث لَقَطَع.  

  ه -ن-ت
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صوت شبيه بالزجر نهت الرجلُ بالرجل، إذا صاح به، ومسعت نهيت األسد ونئيته، : النهت والنهيت
  .وهي مههمته

  : قال الراجز. حلق اإلنسان ألنه ينهت منه: والناهت

لهم نَِهيت خَلْفَنا وهمهمه  

  .ل اهلَطَالن سواءوهتتنِت السماُء هتناً وهتوناً، مث

  ي -ن-ت

وذكر األصمعي عن عيسى بن عمر أنه سأل ذا الرمة عن كالم . الولد الذي خيرج ِرجاله قبل رأسه: اليتن
وقالت . فكالمك هذا يتن، أي ليس على وجهه: قال. نعم: قال. أتعرف اليتن: ليس على وجهه فقال له

". واهللا ما محلته تضعاً وال ولدته يتناً وال سقيته غَيالً وال أبته مِئقاً: "يهأم تأبط شراً يف كالمها ملّا بكت عل

  : وأنشد. والتضع أن حتمل وا بقية من احليض مل تطْهر

  تبادر ِرجاله هناك األنامال  به يتْناً يجرُ مِشيمةً فجاءت

،نتلدت اليِت الناقةُ واملرأةُ، إذا ونتاإليتان:  واملصدروأَي.  

  : قال الراجز. مثر معروف: والتني

  تَرعى إلى جد لها مِكيِن

  بجنِْب غَوٍل فِبراق التِّيِن

  : قال الشاعر. جبل: والتني

 يزِجين غيماً قليالً ماؤه شَِبما  صهب الظِّالل َأتَين التِّين عن عرٍض

  : ض اللغات، وجاء به األخطل يف شعره، وهو قولهوقد سمي الذئب ِتيناناً يف بع

  بادي الغواء ضئيل الشخص مكتِسِب  عند ِتينان يذَمنُه يعتَفْنَه

  باب التاء والواو

  مع الحروف التي بعدهما 

  ه - و-ت
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ه توهاً مثل يتيه وتاه الرجل يف األرض، إذا ضلّ فيها، يتو. وهت الشيَء أِهته وهتاً، إذا دسته دوساً شديداً
  : قال رؤبة. وتوه تتويهاً، وتوه أيضاً. تيهاً، سواء

  تُوه في ِتيه المتيهينا

  .فجاء بالوجهني مجيعاً

  ي - و-ت

  .واستعمل منها تِوي يتوى توى شديداً، إذا هلك فهو تاٍو. أمهلت يف الثالثي إالّ ما تقدم ذكره

  لياءباب التاء والهاء مع ا

  ي - ه-ت

ال يهتدى هلا، وكذلك : وأرض تيهاُء. وتاه على وجهه يتيه تيهاً وتيهاناً. تاه يتيه تيهاً من التكبر، فهو تائه
  .وقد مست العرب تيهان. أرض ِتية

  .بلد أَتيه، وليس بالثّبت: وأحسبهم قد قالوا

  : قال الراجز. ت هذا البلد املعروف مسي ذاوأحسب أن ِهي. املوضع الغامض املنخفض: واِهليت

  يا رب ِهيٍت نَجنا من ِهيِت

  : قال الشاعر. هيت لك وِهيت لك: وقالوا

  سلَم إليك فهيتَ هيتا  العراقَ وأهلَه إن

  .سلَم، أي مساملون: وقوله. أي آعجلْ

  . شِريك لهانقضى حرف التاء واحلمد ّهللا رب العاملني وحده ال

  حرف الثاء في الثالثي

  باب الثاء والجيم

  وما بعدهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  ح - ج-ث
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  .ثحجه برجله، إذا ضربه ا: يقولون. لغة مرغوب عنها ملَهرة بن حيدان: الثَّحج

  خ - ج-ث

  .أمهلت

  د - ج-ث

  .القرب وهو اجلَدف أيضاً: اجلدث

  ذ - ج-ث

  .أمهلت

  ر - ج-ث

  .وكل شيء عرضته فقد ثجرته. ثُجرة الوادي، وهو املتسع منه: جرةالثُّ

وسطه، : وثُجرة النحر. إذا فاض فيضاً كثرياً. انثجر املاُء انثجاراً: ويف بعض اللغات. عريض: وورق ثَجر
  .وطعنه فانثجر الدم، إذا خرج دفَعاً. وما حول الثُّغرة

  .مكان فيه تراب خيلطه سبخ: واجلّثْر.  التجريالذي يسميه العامة: والثَّجري

  ز - ج-ث

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع السني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  ع - ج-ث

  .اجلماعة من الناس: العثْج والعثَج بسكون الثاء وفتحها

  : ويف تلبية بعض العرب يف اجلاهلية

  يا رب لوال أن بكراً دونكا

دبعفِْجرونكايوي ك الناس  

  ما زال منا عثَج يأتونكا
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  .ومر عثَج من الليل وعثْج أيضاً، إذا مرت قطعة منه

  غ - ج-ث

  .أمهلت

  ف - ج-ث

  .ورمبا قيل للكوماء السمينة فاِثج وإن مل تكن حائالً. مسينة حائل: ناقة فاِثج وفاِسج أيضاً

  ق - ج-ث

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - ج-ث

  : ورووا بيت أيب النجم. واسعة: مزادة ثجالء: وقالوا. ِعظَم البطن، رجل أثجل وامرأة ثجالء: الثَّجل

  تمشي من الردة في تَحفُّل

  مشي الروايا بالمزاد اَألثْجل

  .اَأل نجل: ويروى

  : قال الشاعر. عظيمة: وجلَّة ثجالُء

 البرني في جلَل ثُجِل وعندهم  هميعشُّون القُطَيعاء ضيفَ باتوا

 منعوا البرني إالّ من البخِْل وال  فما أطعموه اَألوتَكَى من سماحٍة

  .ِسهريز وسهِريز، بالضم والكسر: ضرب من التمر يشبه الشهِريز، ويقال: اَألوتكَى

  : قال الشاعر. اًورجل مثلوج الفؤاد، إذا كان بليداً عاجز. معروف: والثَّلْج

 مثلوج الفؤاِد مورما تنبه  ينام الضحى حتى إذا ليلُه استَوى

  .وأثلجنا، إذا أصابنا الثلج، وثُِلجِت البالد فهي مثلوجة. وثَِلج الرجلُ خبٍرب أتاه، إذا سر به

ما تساقط من : وجثالة الشجر. انهكثري النبات بين اجلُثولة، وكذلك الشجر إذا كَثُفَت أغص: وشعر جثْلٌ
  .ورقه يف بعض اللغات، مثل السفري سواء

  : قال الشاعر. ضرب من النمل سود كبار ويقال اجلَفْل أيضاً: واجلَثْل
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 الِهياج كماِزِن الجثِْل ِغب  وترى الذَّميم على مراسنهم

بيض النمل، فشبه ذلك ببيض :  واملازن.البثْر الصغار الذي خيرج على الوجه من حر الشمس: الذَّميم
  .جثَلَته الريح مثل جفَلَته، سواء: ويف بعض اللغات. النمل

  م - ج-ث

  .وكل شيء دام على شيء فقد أثجم. أثجمِت السماُء إثجاماً، إذا دام مطرها

مجِثمه، وكذلك السبع ورمبا : وقعهوجثَم الطائر جيِثم وجيثُم جثْماً وجثوماً، إذا ألصق صدره باألرض، وم
  : قال زهري. استعري لغري السيع والطري

  وأطالؤها ينهضن من كل مجثَِم  الِعين واآلرام يمشين ِخلْفَةً بها

  .ومجِثم مجيعاً، يعين ظباء

   :قال الشاعر. أتانا بثَريد كجثْمان القطاة، أي كشخصها: يقال. جسمه: وجثْمان كل شيء

 من األفراط بوم جواثم وصاح  إذا الليُل أرخى واكفهرتُْ سدولُه

  .اآلكام الصغار، يقال للواحدة منها فَرط وفَرط: األفراط

: قال بعضهم" نهي عن اثَّمة"ويف احلديث . جثَّمت الطني أو التراب، إذا مجعته، وهي اجلُثْمة: ويقال

رمى حىت تمث ت دشقتلهي الشاة ت.  

  .الذي يسقط على الناس يف النوم: واجلاثوم. وجثَمت الطائر، إذا رميته وهو جامث

  ن - ج-ث

. حباث عن أحاديث الناس: ورجل نجاث. نجثت التراب أِجنثه جنْثاً، إذا استخرجته من بئر أو حفرة

  .والتراب نجيث ومنجوث، إذا استخرج من بئر أو حفرة

  .أصله: وِجنث السنام. ها، واجلمع أجناث وجنوثأصل: وِجنث الشجرة

  .طريق يف ِغلَظ من األرض، زعموا، وهي لغة ميانية، وليس بثَبت: والثَّجن والثَّجن

  و - ج-ث

  .شيء يعمل من خوص، حنو جوالق اِجلص يحمل فيه التراب عريب صحيح: الثوج

    

. رة ثاجت تثوج، مثل خارت ختور، وتثَاج ثَوجاً وثُواجاًصوت الثور والبق: والثُّواج، مهموز وغري مهموز w
w
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  .اسم موضع: وثاج

  .استرخاء أسفل البطن، رجل أَجوت وامرأة جوثاُء من قوم جوث: واجلَوث

  .ِعرق الكبد، وقد قالوا باحلاء، وليس بصحيح: واجلَوثاء

ما مجعته، واجلمع : وة واجلَثْوة من التراب وغريهواِجلثْوة واجلُثْ. وجثا الرجل جيثو جثُواً. موضع: وجواثَى
ثىثْوة. جي القرب جمقال الشاعر. وبه س :  

  صفائح صم من صفيٍح منضِد  جثوتين من تراٍب عليهما ترى

  .الغليظ وثُج وثاجةً فهو وثيج، إذا غلظ جسمه، وكذلك البعري: والوثيج

  ه - ج-ث

ومل يعرفه .  الرجلُ جيهث جهثاً، إذا استخفّه الغضب هكذا قال أبو مالك،مصدر جهثَ: اجلَهث، زعموا
  .من أصحابنا أحد

  ي - ج-ث

  .مواضعها يف االعتالل تراها إن شاء اللّه

  باب الثاء والحاء

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  خ - ح-ث

  .أمهلت يف الثالثي

  د - ح-ث

وحديث الس نثُ السدرجل حهر. نثان الددث. نوائبه: وحدفأما قول . حسن احلديث: ورجل ح
لقيت فالناً أمس : ويقال. فالن ِحدثُ نساء، إذا كان يتحدث إليهن: ويقال. العامة ِحديث فخطأ

  .خطِّيىب وِحثيثَى: مسعت ِحديثَى حسنةً مثل ِفعيلَى، كما قالوا: ويقال. األحدثَ

  ذ - ح-ث

w  .ثالثيأمهلت يف ال
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  ر - ح-ث

  .حِثرت عني الرجل حتثَر حثَراً، إذا غلُظت أجفانها من بكاء أو رمد

. وحِثر العسلُ حيثَر حثَراً، إذا حتبب ليفسد هكذا يقول األصمعي. وكل شيء غَلُظَ فقد حِثر حيثَر حثَراً

بطن من عبد القيس، وهم الذين ذكرهم : حوثَرةوبنو . حشفَة الذَّكَر، وبه سمي الرجل حوثَرة: واحلَوثَرة
  : املتلمس فقال

 الحواثر إذ تُساق لمعبِد نَعم  لن يرحض السوءاِت عن أحسابكم

  .حطامه، وليس بثَبت: وحثارة التنب

ا عمل هلا وكذلك وحرثَ الرجلُ لدنياه أو آخرته، إذ. حرث الزرع، حرثَ حيرث حرثاً وِحراثةً: واحلَرث
  .، أي عمل اآلخرة، واللّه أعلم"من كان يريد حرثَ اآلخرة: "فُسر يف الترتيل

  ".فأتوا حرثَكم أنى ِشئتم. "النكاح، هكذا فسر يف الترتيل يف قوله تعاىل: واحلَرت

.  يف الفُوق، واجلمع أحرثةمجرى الوتر: واِحلراث. خشبة حترك ا النار، واجلمع املَحارث: واِملحراث

  .وقد مست العرب حاِرثاً وحراثاً وحريثاً وحمرثاً وحرثان. وأحرثَ الرجلُ ناقَته، إذا هزلَها

  ز - ح-ث

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع السني والشني والصاد والضاد

  ط - ح-ث

  .الضرب بالكف، طحثه يطحثه طَحثاً، لغة ميانية صحيحة: الطَّحث

  ظ - ح-ث

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع العني والغني

  ف - ح-ث

: قال أبو بكر. احلَِفث والفَِحث، وهو اِملعى الذي يتناهى إليه الفَرث، يلقى وال ينتفع به، ويسمى الِقبة

ضرب : واحلُفّاث. ال يؤكل، ومل نعرف الفَِحث، مثل الرمانة يف جوف البقرة: مسعت أصحابنا يقولون
  .فحثت عن الشيء، أي فحصت عنه، أفحث فَحثَاً: ويف بعض اللغات. ظيم ال يضرمن احليات ع
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  ق - ح-ث

  .قَحثْت الشيُء أقحثه قَحثاً، إذا أخذته عن آخره

  ك - ح-ث

  .كَثحِت الريح الستر وغريه، إذا كشفته، تكثَحه كَثْحاً

  .كشف الرجل ثوبه عن آسِته، عربية صحيحة: والكَثْح

  ل - ح-ث

  .حثَالة، البر لرديئه: ورمبا قالوا. ثُفل الدهن وغريه من الطِّيب: احلُثالة

  م - ح-ث

ومحثْته محثاً، إذا دلَكْته بيدك دلْكاً شديداً، وليس . حثَمت الشيَء أحِثمه حثْماً: احلَثْم، زعموا، من قوهلم
  .بثَبت

  ن - ح-ث

اإلمث : واِحلنث يف القرآن. رجلُ حينث ِحنثاً، وأحنثته غريه إحناثاًحِنثَ ال: ويقال. اِحلنث من ِحنث اليمني
  .مواقع اِحلنث: واملَحانث. هكذا قال أبو عبيدة

  و - ح-ث

  : قال الراجز. حثا التراب حيثوه حثواً وحثاه يحثيه حثْياً، وهي أعلى اللغتني

  أحثي على ديسم ِمن جعِد الثَّرى

 هللا إالّ ما تَرىَأبى قضاء ا

، أي حيث وقعتا، يعين "ضعهما حوثُ وقعتا: "ويف احلديث. اذهب حوثُ شئت، يف معىن حيث: ويقال
  .يديه يف الصالة إذا سجد

    

  : قال الراجز. الكبد ومما يليها: واحلَوثاء. قبيلة من العرب: وبنو حوث

w  إنّا وجدنا لحمهم رِديا
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ثاءووالح داالِكبِريوالم   

  :  أُمية بن األسكر- قال الشاعر. وجارية حوثاء وخوثاء، باحلاء واخلاء، وهي اجلارية السمينة التارة لغتان

  وهي ِبكْر غريرة خَوثاء  القلب حبها وهواها عِلقَ

  .وقع فالن ببين فالن فتركهم حوثاً بوثاً، إذا فَرقهم: ويقال. باخلاء، وهي أعلى

  ه - ح-ث

  .أمهلت

  ي - ح-ث

  .كلمة معروفة يستدلُ ا على املكان، مبنية على الضم: حيثُ

  باب الثاء والخاء

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  د - خ-ث

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الذال

  ر - خ-ث

خثَرثْ : ويقال. لنب خاثر وعسل خاثر: ليقا. خثُر اللنب وما أشبهه خيثر خثورةً وخثارةً، وقالوا خثَر أيضاً
ه ختثَر، إذا غثَتنفس.  

  ز - خ-ث

أُمهلت وكذلك حاهلما مع السني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء والعني والغني والفاء والقاف 
  .والكاف

  ل - خ-ث

  .أسفل البطن، واجلمع خثْالت وخثَالت: اخلَثْلَة
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  م - خ-ث

  .م وامرأة خثْماُء، إذا كان عريض األنفرجل أخثَ: اخلثَم من قوهلم

وقد مست العرب . وخثّمت النعلَ يف خمثَّمة ختثيماً، إذا عرضت صدرها. وكل ما عرضته فقد خثمته
  .خثيماً وأخثَم وخثامة

  ن - خ-ث

 مثْخناً، إذا وتركت فالناً. وأَثخن يف العدو، إذا أوجع فيهم. ثَخن الشي ثخانةً وثُخونةً، إذا كثُف وغلُظ
  .تركته وقيذاً

. وخِنثَ الرجل خينث خنثاً، إذا تكسر وتلوى، وكذلك اجللد إذا تكسر فقد ختنث، وبه سمي املخنث

ونهي عن اختناث األسقية، وهو أن تكسر أفواهها إىل خارٍج ويشرب منها، فإذا كَسرتها إىل داخل فهو 
واشتقاق . متكسرة ِليناً، ومثله امرأة ِمخناث: وامرأة خنث. اَء، إذا فعلت به ذلكقبعت السق: القبع يقال

  .اخلنثَى من التشبيه باإلناث، حنو اشتقاق املخنث

  و - خ-ث

  .ثاخ يثوخ ثَوخاً، مثل ساخ سواء

  .لرجل ذلكامرأة خثواُء وال يكادون يقولون ل: وقد قالوا. أسفل البطن إذا كان مسترخياً: واخلَثْوة

  ه - خ-ث

  .قَبضة من كُسارة عيدان تقتبس ا النار: اخلُثة

طني بقدر أطراف األصابع يشد على ِخلْف : طني يعجن ببعر أو روث فيتخذ منه الذيار والذِّيار: واخلُثة
  .الناقة مع الصرار لئال يؤملها الصرار

  ي - خ-ث

  .أمهلت

  باب الثاء والدال

  ليهما في الثالثي الصحيح مع الحروف التي ت
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  ذ - د-ث

  .أُمهلت

  ر - د-ث

وكل خبز ثردته يف لنب أو مرق فهو ثريد ومثرود وكذلك الثريدة والثُّردة . معروف: ثَردت الثريد وغريه
  .واحد

. د ومرثودرثدت املَتاع أُرثده رثْداً، إذا نضدته، واملَتاع رثي: تنضيدك املَتاع بعضه على بعض يقال: والرثْد

  : قال الشاعر

  َألْقَتْ ذُكاء يمينَها في كافِر  ثَقَالً رثيداً بعدما فتذكَّرا

  .وبه سمي الرجل مرثَداً. ِثقْالً، يعين نعامة وظليماً يبادران بيضهما، وجعل البيض ِثقْالً: ويروى

  .وال يجمعمال دثْر وأموال دثْر، وال يثّىن : يقاله. املال الكثري: والدثْر

  .كل ما طرحته عليك من كساء أو غريه: والدثار. وكل كثٍري دثْر

  .خامل: ورجل دثور. الدارس، واملصدر الدثور: واملرتل الداثر

  .وقد مست العرب ِدثاراً. بعيد العهد بالصقال: وسيف داثر

  ز - د-ث

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع السني والشني والصاد والضاد

  ط - د-ث

  .دثَطَِت القَرحة، إذا انفجر ما فيها، وليس بثَبت

  ظ - د-ث

  .أمهلت

  ع - د-ث

املَعد إتباع، : فقال قوم من أهل اللغة. بقْل ثَعد معد، إذا كان غَضاً: الرخص من البقل وغريه يقال: الثَّعد
w  .د، إذا كان غَضاًبقل معد وإن مل يقولوا ثَع: بل املَعد مثل الثَّعد يقولون: وقال آخرون
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  .أحسبها لغة ميانية، وهو الوطء الشديد: والدثْع

. الدثْع والدعث واحد: وبه سمي الرجل دعثَة وقال آخرون بل. احلقد، واجلمع أدعاث: والدعث

  .بطن من العرب: وبنو دعثَة. األرض السهلة، واجلمع ِدعاث، وقالوا أدعاث: والدعث أيضاً

  .وبه سمي الرجل عدثان وعدثان.  فعل ممات، وهو سهولة اخللق:والعدث

  غ - د-ث

    

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الفاء

  ق - د-ث

وسألت أبا حامت عن : قال أبو بكر. موضع معروف: وثاِدق. اسم فرس من خيلهم معروف: ثاِدق
وسألت . صبيان تتعمقون يف العلمإنكم يا معشر ال: وسألت الرياشي فقال. ال أدري: اشتقاق ثادق فقال

  .ثَدق املطر من السحاب، إذا خرج خروجاً سريعاً حنو الودق: يقال: اُألشنانداين فقال

  .ضرب من الِقثّاء: والقَثَد

  ك - د-ث

  .أُمهلت

  ل - د-ث

  .واندلث الرجل يف أمره، إذا أسرع فيه. جريئة على السري مقِْدمة: ناقة ِدالث

  م - د-ث

  .دمْ، مثل فدم سواء، واملصدر الثدامة والفَدامة، وهو الرجل الغيبرجل ثَ

وفالن . ثَمدت فالناً النساُء، إذا أكثر اجلماع حىت ينقطع ماؤه: ويقال. املاء القليل الذي ال ماد له: والثَّمد
 سهالً، واملصدر الدمث، مكان دِمثٌ، إذا كان: ويقال. مثمود، إذا كثر السؤالُ عليه حىت ينفَد ما عنده

  .ودمثت الشيَء بيدي تدميثاً، إذا مرسته حىت يلني. سهلُها: ورجل دِمثُ األخالق. وجيمع ِدماثاً وأدماثاً

w  ن - د-ث
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  .ثَدنَ الرجلُ ثَدناً، إذا كثُر حلمه وثقُل

ودثَّن الطائر يف .  ذلكودثن الطائر يدثِّن تدثيناً إذا طار وأسرع السقوط يف مواضع متقاربة وواتر
  .موضع: والدثينة. الشجرة، إذا اتخذ فيها عشا

  و - د-ث

  .أمهلت

  ه - د-ث

  .دهثت الشيء، إذا وطئته وطأً شديداً: ويقال. وبه سمي الرجل دهثة وديهثاً. الدفع باليد: الدهث

  ي - د-ث

  .معروف، واجلمِع أَثٍْد وثُدِي: الثُّدي

  .لَ وغريه تدييثاً، إذا ذللّتهوديثت الرج

  .فأما الديوث فكلمة أحسبها عربانية أو سريانية

  باب الثاء والذال

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  .أُمهلت الثاء والذال مع ما بعدمها من احلروف

  باب الثاء والراء

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  ز -ر-ث

  .لك حاهلما مع السني والشني والصاد والضادأمهلت وكذ

  ط -ر-ث

  .مصدر ثَرطْت الرجلَ أثِرطه ثَرطاً، إذا ِعبته، وليس بثَبت: الثَّرط

ويقال . طثَّر اللنب يطثِّر تطثرياً فهو مطثِّر، إذا خثُر فصار يف أسفله ماٌء: يقال. اخلُثورة فوق اللنب: والطَّثْرة w
w
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  .طَثْراً وطُثوراًطَثَر يطثُر : أيضاً

. احلَمأة: والطَّثْرة. بطن من العرب، ومنهم أم يزيد بن الطَّثْرية القُشريي الشاعر الفارس: وبنو طَثْرة

  : قال. اسم ماء: والطَّثرة

  َأتَتْك ِعيس تحمُل المِشيا

  ماء من الطَّثْرة َأحوِذيا

األسد، وما أدري ما : د جاء ىف بعض الشعر الطَّيثاروق. البعوض، وقد جاء يف الشعر الفصيح: والطَّيثار
  .صحته

وسئل رجل . ومنه اشتقاق الطُّرثُوث، وهو ضرب من النبت ينبت ىف الرمل. الرخاوة، زعموا: والطَّرث
  : قال الشاعر". طُرثُوث مر أنبته القُر: "ما أخبثُ الطعام؟ فقال: من العرب

  واألطْيباِن بها الطُّرثُوثُ والصرب  نائيةٌأرض عن الجور والسلطان 

  .الضرب أيضاً، فمن روى الضرب أراد اللنب اخلاثر، ومن روى الصرب أراد الصمغ: وقالوا

  ظ -ر-ث

  .أمهلت

  ع -ر-ث

ال، الثَّعر ممات، وهو أَصل بناء الثُّعرور، والثُّعروران كاحللمتني تكتنفان غُرمول الفرس عن ميني ومش
  .ضرب من النبت، الواحد ثُعرور: والثعارير. وكذلك أيضاً الزائدتان على ضرع الشاة

  .ماذا بفالن من الرثَع واجلَشع، إذا نسب إىل احلرص ودناءة النفس: أسوء احلرص يقال: والرثَع

". ينا ِرعاثاً من ذهبكانت تحلِّ: "ويف احلديث. القُرط، ويقال رعثة ويجمع ِرعاثاً ورعثات: والرعث

  : قال الشاعر. املعلّقتان النائستان حتت منقاره: ورعثَتا الديك

  من صوت في رعثاٍت ساكٍن داري  يؤرقني والنوم يعجبني ماذا

 سلَك من: "ومثل من أمثاهلم. عثَر جده: ويدعى على الرجل فيقال. الكَبوة عثر يعثُر عثْراً وِعثاراً: والعثْر
  .عيثراً، فليس بشيء: فأما قول العامة. الغبار، ما رأيت له أثراً وال ِعثْيراً: والِعثْير". اجلَدد أًِمن الِعثار

  .االنتزاع، عرثه بالتاء والثاء، والتاء أعلى، عرثاً، إذا انتزعه: والعرث

  .عرثه عرثاً، إذا دلَكَه: ويقال
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  : قال الشاعر. ء يف كالمهم اسم على فعل إال أربعة أحرف هذا أحدهاموضع، ومل جيى: وعثَّر

  ما الليث كَذَّب عن أقرانه صدقا  ليث بعثَّر يصطاد الرجاَل إذا

  .موضع: وعثْر

  غ -ر-ث

 وزن أثغر الغالم، إذا نبت ثغره، واتغر إذا ألقى ثغره، وكان األصل فيه اثتغر يف: يقال. ثغر اإلنسان: الثغر
  .موضع املخافة بني العدو واملسلمني: والثغر. افتعل فقُلبت الثاء تاًء مث أُدغمت التاء يف التاء

  : قال الراجز. اهلَزمة يف اللَبة، واجلمع ثُغر: وثُغرة النحر

  ينْشطُهن في كُلَى الخُصوِر

  وتارةً في ثُغَر النُّحوِر

آكَلُ األشياِء : "وتقول العرب. أصل الضرع: والرغَثاء. دي أُمه، إذا رِضعهارغَثَ اجل: والرغْث من قوهلم
أخبث األفاعي : تقول العرب: قال أبو بكر. ، وهي فَعول يف موضع مفعولة ألا مرغوثة"ِبرذَونة رغوثٌ

اء األسيلة أفاعي اجلَدب، وأخبث الذئاب ذئاب الغضا، وأمجل الرجال األعجف الضخم، وأمجل النس
  .الفخمة، وأغلظ املواطىء احلصى على الصفا

  : قال الراجز. غُبرة فيها بعض الكُدرة، الذكر أغْثَر واألنثى غَثْراُء: والغثْرة

  يكِشف عن جماته دلو الداْل

  عبايةً غَثْراء من َأجٍن طاْل

  .ء املتغيراملا: الكساء، واَألجن: والعباية. أي طال عليه الطِّالء

إذا كان أمحق ،قال قوم. ورجل أغْثَر :ا من أمحق الدوابع ألبه بالضبش.  

  .غَِرثَ يغرث غَرثاً، فهو غَرثان من قوم غَرثى وغَراثى وِغراث: اجلوع، يقال: والغرث

  ف -ر-ث

  : رقال الشاع. ثَفْر السبعة، وهو حياؤها، ورمبا استعري لغريها: الثَّفْر

 ثَفْر الثورِة المتضاجِم وعبدةَ  جزى اللّه فيها اَألعورين مالمةً
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واستثفر الرجلُ . ثَفَر الدابة واحلمار، معروف: والثَّفَر. امليل: رجالن من بكر بن وائل والضجم: األعوران
ثناء : ورجل ِمثْفَر وِمثْفار. رائهبثوبه، إذا اتزر به مث رد طرف إزاره من بني رجليه فغرزه يف حجزته من و

  .قبيح، وهو الذي يؤتى

فال : "ورفَثَ الرجل يرفُث رفَثاً، وهو الذي فيه النهي يف الترتيل يف قوله جلّ وعز. قبيح الكالم: والرفَث
وال ِجدالَ يف احلج فَثَ وال فُسوقاس، رمحه اللّه فقال". رعب وحدا ابن :  

يمشين بنا ه ِميساوهن  

  إن تَصدق لطير نَِنك لَِميسا

ليس بني الرجال رفَث، كأن الرفَثَ عنده حديث النساء : فقال. أتقول الرفَث وأنت محرم: فقيل له
  .باِجلماع وحنوه

  ".من بني فَرٍث ودِم: "ويف الترتيل. ما أُلقي من الكَِرش: والفَرث

ما : والفُراثة. ومنه فَرثُ جلَِة التمر، إذا أًخرج ما فيها. رثتهوكل شيء أخرجته من وعاء فنثرته فقد ف
  .املواضع اليت تفرث فيها الغنم وغريها: واملَفارث. أُخرج من الكَِرش

  .فَرثَ احلُب كَبده، إذا فتتها: ويقال

  ق -ر-ث

  .أمهلت

  ك -ر-ث

.  بين فالن فكثروهم، إذا زادوا على عددهموكاثر بنو فالن. وعدد كُثار وكثري مبعىن. ضد القليل: الكثري

  : قال الشاعر. وعدد كاثر وكثري

 الِعزةُ للكاثِر وإنما  ولست باألكثير منهم حصى

، هذا بفتح الثاء "ال قَطْع يف ثَمٍر وال كَثٍَر: "ويف احلديث. هو الكَثَر، بفتح الثاء: اجلُمار، وقال قوم: والكَثْر
  .يف احلديث

  .كَرثَين هذا األمر كَرثاً، إذا ثقل عليك، وما يكِْرثُين هذا األمر، أي ما يعولين: من قوهلموالكَرث 

  : قال الشاعر. نبت معروف: والكُراث

  طارت لفائفُه أو هيشَر سلُب  أعناقَها كُراثُ سائفٍة كأن
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  .نبت له شوك، وهو الذي ينبت القرطُم الربي: اهلَيشر

  .الذي قد سلب محله وأوراقه: والسلُب

  : وقال آخر

  من النَّبل كراثَ الصريم المنزعا  كأن ِبِليتَيها وبلْدِة نَحِرها

القطعة من األرض املنصرمة عن معظم الرمل، أي : والصرمي. ما حتت املأذن من صفحة العنق: اللِّيت
ضرب من النبت، وليس بالكُراث : كَراث، خمفَّفوال. الذي قد نزع من مكانه: واملرتَّع. ينقطع عنه
  .وبه سمي الرجل كَراثة. املعروف

  ل -ر-ث

  .أُمهلت

  م -ر-ث

    

ثَِرم يثرم : انكسار سن من األسنان، وال يكون إالّ من األسنان املتقدمة مثل الثَّنايا والرباِعيات، يقال: الثَّرم
  .اُءثَرماً، والرجل أثرم واألنثى ثَرم

. معروف، ثَمرة ومثار وثُمر وثَمر: والثَّمر. ماءة لكندة معروفة قد جاءت يف الشعر الفصيح: والثَّرماء

ومثَّر . وقد مست العرب ثاِمراً ومثمراً. الذي فيه ثَمر: واملُثِْمر. الذي قد بلغ أوانَ أن يثمر: والشجر الثّامر
: وليلة ابِن ثَمري. مثَر اللّه له مالَه، أي أمناه: ويقال كذلك يف الدعاء. الرجل مالَه، إذا أحسن القيام عليه

  .الليلة القمراء

  .بياض يف جحفلة الفرس العليا، واالسم الرثْمة والرثَم فرس أًرثَم واألنثى رثْماء: والرمث

.  املرأةُ أنفَها بالطِّيب، إذا طَلَته بهورثَمِت. ورثَمت أنف الرجل، إذا ضربته فدِمي، واألنف رثيم ومرثوم

  : قال الشاعر

 ماِرنُها بالِمسك مرثوم شَماء  تَثْني النقاب على ِعرنيِن أرنبٍة

  .األنف يف بعض اللغات: واملَرِثم

كلت الرمثَ ورِمثَِت اإلبل رمثاً فهي رمثى ورماثَى، إذا أ. تنبت الرمث: وأرض مرمثَة. نبت: والرمث
والرمث، واجلمع . بعري أَورق كدخان الرمث، ألن دخانه أسود إىل الغبرة: يقال. فاشتكت عنه بطوا

w  : قال الشاعر. أرماث، وهو خشب يشد كهيئة الطَّوف يركب يف البحر
w
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  على رمٍث في البحر ليس لنا وفْر  من حبى علَيةَ أننا تمنَّيتُ

  .أرماث وِجبال أرماث، إذا أخلقتوحبل 

  .مثل املَرس باألصابع، مرثْت الشيَء أمرثه وأمِرثه مرثاً: واملَرث

ما يبقيه احلالب يف ضرع الناقة أو الشاة : والرميث. رمث يف ضرع الناقة، إذا مل يستقص حلبها: ويقال
  .ث يف ضرع ناقتك أو شاتك، أي أبِق شيئاًأرِم: يقال. من اللنب إذا حلبها وأبقى فيها بعض اللنب

  : قال الشاعر. صبور على اخلصام، واجلمع ممارث: ورجل ِممرث

نٍم خَلَِق السزولْفَِزيٍز عمن ج  هعدثُ الورمي صبي ِحلْم والِحلْم  

  .ورمبا مسي الرجل احلليم ِممرثاً

  ن -ر-ث

وكل ما . وشاة ناثر ونثور، إذا كانت تطرح من أنفها الدود. ره نثْراً، إذا بددتهنثَرت الشيَء أنثُره وأنِث
  .نثرته من يدك فهو نثارة

  : قال الشاعر. جنم من جنوم األسد يرتهلا القمر: والنثْرة. اخليشوم وما وااله: والنثْرة

طعنه فأنثره عن فرسه، إذا ألقاه على نَثْرته، على خيشومه: ويقال. ثْرةُ اَألسد وللنَّثْرة نَوء غزير بزعمهممجلِجَل الرعِد عراصاً إذا ارتَجستْجاد السماك بها أو نَ
هشَرإذا عليها فارساً كع  

هقوٍم أنْثَر إذا رأى فارس  

  .وتسمى الدرع نثْرة

  و -ر-ث

واشتقاق اسم ثَروان . فالن يف ثَروة من قومه، أي يف عدد:  يقالورمبا سمي العال ثَروة. اليسار: الثَّروة
  .من املال أو من العدد

  .ذكر البقر الوحشية واألهلية: والثَّور

  .ثور احلَصبة ثارت احلصبةُ تثور ثَوراً وثَوراناً: والثَّور

  .ه كذلكوثار اجلراد ثَوراناً وثَوراً، وثار املاُء ثَوراً، وثار الغبار أو غري

  : قال أبو الطَّمحان. مررت باألرنب فاستثرتها: ويقال

w تَستَِثرها سوف يبدو دفينُها فال  إذا كان في صدر ابن عمك إحنَةٌ
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ومجع . وأثرت األرض إثارةً. وثور فالن علينا شراً، إذا أظهره وهيجه. ثاور فالن فالناً، إذا واثبه: ويقال
  : قال الشاعر. ِثيرة، وهو الكالم األعلى: ان وأثوار وثيرة، وقالواالثَّور من البقر ثري

  صدر النهار تراعي ِثيرةً رتُعا  يأكل منها وهي راتعةٌ فظَّل

جاءنا بِثورة : القطعة العظيمة من األِقط، واجلمع أتوار وثورة، وال أدري ما صحته، إال أم قالوا: والتور
فقد أكثروا يف تفسريه، " كالثور يضرب ملّا عافت البقر: " فأما قوهلم. مة من اَألِقطضخام، أي قطع عظي

بطن من : وبنو ثور. جبل معروف، يسمى ثَور أَطحلَ، قريب من مكّة: والثور. وليس هذا موضعه
  .الرباب، منهم سفيان الثوري

 أخربنا أبو عمرو بن العالء أنه مسع رؤبة يقول :قال األصمعي. أثار الثور التراب، إذا حبثه بقوائمه: ويقال
    : إن أباه كان يعجبه هذا البيت المرىء القيس

  إثارةَ نَباِث الهواجر مخِْمٍس  ويذْري تُربها ويِهيلُه يثير

  .رالرجل يشتد عليه احلَر فيثري التراب ليصل إىل برده، وكذلك يصنع الثور يف شدة احلَ: نباث اهلواجر

ثْوثُر فوق اللنب: والرثيئة، مهموز، وهو ما خوستراها يف باب اهلمز إن شاء اللّه. رثو اللنب، وهي الر.  

قال . موضع خروج الروث: واملَراث. معروف راثَ الفرس وغريه من ذي احلافر يروث روثاً: والروث
  .قياساً: أبو حامت

وإذا استقر ماء الفحل . كثيف من كل شيء فراش وثري، واملصدر الوثارةأصل بناء الوثري، وهو ال: والوثْر
لغة يف ورثت : والِورثَة. بطن من العرب ينسبون إىل أمهم: وبنو الِورثة. يف رِحم الناقة سمي حينئذ وثْراً

  .النار وأرثتها، إذا حركت مجرها لتشتعل

  ه -ر-ث

غزيرة كثرية املاء، يريد عني : وعني ثَرة. جياشة بالدم: وطعنة ثَرة. ليلغزيرة واسعة األحا: ناقة ثَرة
  : قال الشاعر. السحاب وهي السحابة تنشأ من عن ميني الِقبلة

  فتركن كلَّ حديقة كالدرهم  جادت عليها كلُّ عين ثَرٍة

  .رهم، يعين عني السحابقد مألت احلدائق حىت صارد يف بياضها كالدِّ: يقول. كل قَرارٍة: ويروى

  ي -ر-ث

  : قال الراجز. ضد العجل: الريث
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 حرك يديك تنفعاك يا رجْل

  بالريِث ما حركْتَها ال بالعجْل

  باب الثاء والزاي

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  .وفأُمهلت وأُمهلت الثاء والسني مع الشني والصاد إىل آخر احلر

  باب الثاء والضاد

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  ط - ض-ث

  .أُمهلت وكذلك حاهلا مع الظاء والعني

  غ - ض-ث

ما مجعته بكفّك : والضغث. ضغثْت الناقةَ أَضغثها ضغثاً فهي ضغوث، إذا ملست سنامها أَا طرق أم ال
  : قال الشاعر. من نبات األرض فانتزعته

  وجمعتُ ِضغْثاً من خَلًى متطيِب

الرؤيا : واألضغاث. فهو أصل جيمع قضباناً كثرية". وخذ بيِدك ِضغثاً فاضِرب به: "وقول اّهللا تبارك، تعاىل
بيدة يف قوله جلّ وعزأضغاثُ أحالٍم: "اليت ال تأويل هلا هكذا قال أبو ع."  

  ف - ض-ث

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع باقي احلروف

  باب الثاء والطاء

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  ظ -ط-ث

w  .أُمهلت
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  ع -ط-ث

  .ثَطَع الرجلُ يثطَع ثَطْعاً فهو ثاطع، إذا بدا، وليس بثَبت

  .وثُطع فهو مثطوع، إذا زكم

  .دقاق التراب الذي تسفيه الريح على وجه األرض: والثَّعيط

  غ -ط-ث

  .الفاء والقاف والكافأُمهلت وكذلك حاهلما مع 

  ل -ط-ث

وكذلك فُسر يف احلديث، واهللا . وربما استعمل لإلنسان أيضاً. ثَلْطُ البعري والبقرة إذا خرج رقيقاً: الثَّلْط
  ".بعراً وأنتم اليوم تثِْلطون ثَلْطاً" إم كانوا يبعرون"أعلم 

  .طْثاًالضرب بعرض اليد أو بعود عريض لطثه يلِطثه لَ: واللَّطْث

  .وتالطث املوج يف البحر، إذا تالطم

  : قال الراجز. ولطثين األمر، إذا غلُظ عليك وصعب

 إذا ما اشتدت الهبائثُ إني

  أرجوك لما استلٍطث المالطثُ

  .وتالطث القوم، إذا تضاربوا بأيديهم، زعموا. وبه مسي الرجل ِملْطثاً

  م -ط-ث

  .جني إذا أفرط يف الرقَّةالطني الرقيق أو الع: الثَّمط

مل يطِْمثْهن إنس قبلَهم وال : "ويف الترتيل. بعري ما طَمثَه حبل قَطُّ، أي ما مسه: ويقال. احليض: والطَّمث
  .، أي مل يمسسهن، واّهللا أعلم"جانٌ

  .غمزك الشيَء بيدك على األرض، وليس بثَبت: واملَثْط

  ن -ط-ث

كانث األرض ِهفَّا : "ويف بعض احلديث. بيدك على األرض أيضاً، وهو الصحيحغمزك الشيَء : النثط
w  .، أي أثبتها، واهللا أعلم"على املاء فنثطها اهللا باجلبال
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  و -ط-ث

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع اهلاء والياء إالّ يف لغات مرغوب عنها

  باب الثاء والظاء مع سائر الحروف

  .أُمهلت مع باقي احلروف

  ء والعينباب الثا

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  غ -ع-ث

  .أُمهلت

  ف -ع-ث

  .أُمهلت

  ق -ع-ث

  .قَعثْت الشيًء أقعثه قعثاً، واالسم القَعث أيضاً، وهو استئصالك الشيَء واستيعابك إياه

  ك -ع-ث

    

  .ق عنكَثَة النون زائدةالعكْث أُميت أصلُ بنائه، وهو اجتماع الشيء والتئامه زعموا ومنه اشتقا

  : قال الراجز. ضرب من الشجر سمي عنكَثاً الجتماعه وتكاثف ورقه: والعنكَث

  أصبح قلبي صِردا

  ال أشتهي أن أِردا

  إالّ عراداً عِردا

  وعنْكثاً ملتِبدا
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العثُك، فإن كان : الواوقد ق. عروق النخل خاصة، ال أدري أواحد هو أم مجع: والعثَك، وقالوا العثَك
  .صحيحاً فهو مجع

خذ كَثْعةَ لبنك، أي ما جيتمع من اخلائر : يقال: قال أبو زيد. كَثَع اللنب وكَثَأَ، إذا خثَر: والكَثْع من قوهلم
  .فوقه، وهي الطَّثْرة أيضاً

  ل -ع-ث

زوائد يف األسنان : والثعل. عولِخلْف زائد صغري يف ضرع الشاة أو يف أخالف الناقة، والشاة ثَ: الثُّعل
: وبنو ثُعل. اسم من أمساء الثعلب، وكذلك ثُعل: وثُعالة. يركب بعضها بعضاً، رجل أَثعل وامرأة ثَعالُء

  : قال الشاعر. بطن من العرب من طيىء

 الكريم للكريم محّل إن  َأحلَلْتُ رحلي في بني ثُعٍل

  .موضع بنجد معروف: وثُعل

ِثلونثَلٌ وعع مقال الشاعر. كثري: ع :  

  تَخْدي، وِسيقَ إليه الباقر العِثُل

  .وكل كثٍري عِثلٌ. الِغلَظ والفخامة يف اجلسم، عِثلَ يعثَل عثَالً: والعثَل

  .وبه سمي الرجل عالثة. خلط السمن باألِقط، وهي العالَثة: والعلْث

  م -ع-ث

  : وقال الشاعر، وهو ابن مقبل.  غري استواءجبر العظم على: العثْم

  أو جِبرن على عثْم

  .ضرب من الشجر يقال إنه الدلب: والعيثام. ومنه اشتقاق اسم عثمان

  : الناقة الغليظة، وزعم قوم أن العيثوم األنثى من الِفيلة، ورووا بيت األخطل: والعيثوم

 عليه بخُفِّها العيثوم َئتْوِط  وملحب خَِضل الثياِب كأنّما

الغليظ، وخطّأوا من : العيثوم: ودفع ذلك البصريون وقالوا. اروح، وخِضلُ الثياب من الدم: امللحب
  .العيثوم من صفة اخلُف، وهو الغليظ اجلايف: وقال أبو عبيدة. زعم أنه الفيل

  ن -ع-ث
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ملّا اتبع النيب صلَّى اّهللا : " خرب، سراقة بن مالك بن جعشمويف حديث املغازي يف. الدخان: العثْن والعثان
عليه وسلَم ساخت قوائم فرسه يف األرض فسأل النيب صلَى اللّه عليه وسلَّم أن يطِْلقها فخرجت قوائمها 

عثِّنوا هلا : "وأكثر ما يستعمل العثان فيما يتبخر به، ويف حديث مسيلمة وسجاح. ، أي غُبار"وهلا عثان
  . مبين على الكسر مثل قَطام- وهي أم صابر-اسم امرأة من بين متيم: سجاح". تِحن إىل الباءة

  و -ع-ث

ثْوثْواء يقال: العر على وجهها: أصل بناء الععثْواُء، إذا كانت كثريةَ الشع عبرجل : وكذلك يقال. ض
ويف بعض اللغات عثا يعثو عثْواً، إذا أفسد، يف معىن .  خديهماأَعثَى وامرأة عثْواُء، إذا كثر الشعر على

  .عاث يعيث، وليس بثَبت

وأوعث القوم، إذا . األرض السهلة الكثرية الرمل تشق على املاشي، واجلمع وعوث وأوعاث: والوعث
  .ركبوا الوعث

  ه -ع-ث

  .ائيدويبة تأكل الصوف، قد مر ذكرها يف الثن: العثَّة

  ي -ع-ث

  .مصدر عاث يعيث عيثاً، إذا أفسد: العيث

وال تعثَوا يف األرض : "عِثي يعثَى، إذا أفسد، وهي أعلى اللغتني، وكذلك فُسر يف الترتيل: ويقال
  .، واللّه أعلم"مفِسدين

  باب الثاء والغين

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  ف -غ-ث

  .أُمهلت

  ق -غ-ث

w  .أُمهلت
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         430   

  ك -غ-ث

  .أُمهلت

  ل -غ-ث

إذاً تثْلغَ : "وكذلك ثَلَغَ الِبطِّيخة وما أشبهها ويف حديث النيب صلَى اهللا عليه وسلم. ثَلَغَ رأسه، إذا شدخه
  ".قُريش رأسي

ن شجرة اغتلثت زنداً، إذا انتجيته م: يقال: قال أبو زيد. وغَِلثَ الزند، إذا مل يوِر ناراً، وكذلك اغتلثَ
  .وال تدري أيوري ناراً أم ال

طعام : اخللط يقال: والغلْث. وغَلَثَ احلديثَ يغِلثه غَلْثاً، إذا خلط بعضه ببعض ومل جيىء به على االستواء
  : قال الشاعر. مغلوث، أي خملوط حنو البر والشعري إذا خلطا

 هاناٍر ساطٍع أسنام كدخان  مشمولٍة غِلثَتْ بنابِت عرفٍَج

وغَِلثَ الطائر، إذا ألقى من حوصلته شيئاً كان . غَِلثَ به، إذا لَِزمه: ويقال. شديد املراس: ورجل غَِلثٌ
  .استرطَه

    

  .اختالل يف اللسان، وأكثر ما يستعمل يف الراء إذا جعلت غيناً أو ياًء: واللَّثَغ

  م -غ-ث

  : قال الشاعر. اًثَمغت الثوب أمثَغه ثَمغاً، إذا أشبعته صبغ

 ِلحاهم ثُِمغَتْ بورِس كأن  تركتُ بني الغُزيل غير فَخٍْر

  .غبرة شبيهة بالورقة، الذكر أَغثَم واألنثى غَثْماُء: والغثْمة

ارساً ورجل مِغثٌُ ومماِغث، إذا كان مم. مغثْت الشيَء أمغثه مغثاً، إذا مرسته ولينته: واملَغث من قوهلم
نبت، واحدته ثَغامة، : والثَّغام. كان لقب عتيبة بن احلارث ماِغثاً: قال أبو عبِيدة يف كتاب األنباز. لألمور

  .وله لون أبيض يشبه الشيب

  ن -غ-ث

  : قال الشاعر. وتغنثين الشيُء، إذا ثَقُلَ علي. غَِنثَت نفسه، مثل لَِقست، تغنث غَنثاً: استعمل منها
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المنا في كل فجٍرسبك ر  الذُّموم ا ما تَغَنَّثُكِريب 

  : قال الراجز. وعِنثَْ يل اإلناء نفَساً أو نفَسني، إذا شرب. ما تغنثُك، أي ما تلْصق بك: قوله

نيدرقالت له باللّه يا ذا الب  

نا غَِنثْتَ نَفَساً أِو آثنيلم  

  .قَّست مبعىن، وهو شبيه بالغثَيانولِقست، نفْسه وغِنثت ومت

  : قال الشاعر

  نفسي تَمقَس من سمانَى اَألقْبِر

  و -غ-ث

غاثه يغوثه غَوثاً، وهو األصل، وأغاثه يغيثه إغاثة، فأًميت األصل من هذا واستعمل : اسم يقال: الغوث
  .أغاثه يغيثه إغاثة

  .وثَغِت الشاةُ تثغو ثُغاًء، واألصل الثَّغو. اسم صنم معروف: وثويغ. وقد مسوا غَوثاً ومغيثاً وِغياثاً

  ه -غ-ث

  .أُمهلت

  ي -غ-ث

  .ورمبا سمي العشب غَيثاً. استعمل منها الغيث، وهو املطر

  : قال اهلُذَيل. وفرس ذو غيث، إذا عدا عدواً بعد عدو

   المتراِفدخالفَ المسيح الغَيثُ  يقربه والنَّقْع فوق شَواِتِه

  .الذي بعضه يف إثر بعض: املتراِفد

  باب الثاء والفاء

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  ق - ف-ث
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أبو حي : وثقيف. استعمل منها ثَِقفْت الشيَء أثقَفه ثَقافةً وثُقوفةً، إذا حذَقته، ومنه أخذت الثَّقافة بالسيف
من العرب وثقيف لقب وامسه قَِسي.  

  : قال الشاعر". فإما تثْقَفَنهم يف احلرِب: "ويف الترتيل. وثَِقفت الرجلَ، إذا ظَِفرت به

  فإن َأثقَفْ فسوف تَرون بالي  تَثْقَفُوني فاقتُلوني فإما

  ك - ف-ث

كب ومنه تكاثف السحاب، إذا ترا. وكل متراكب متكاثف. كَثف الشيُء كثافةً، إذا غَلُظَ: استعمل منها
  .وغَلُظَ

  ل - ف-ث

  .ورمبا كُين بالثّافل عن الرجيع. ما استقر حتته من كَدره، وهو الثّافل أيضاً: ثُفْل كل شيء: استعمل منه

  م - ف-ث

  .أُمهلت

  ن - ف-ث

  : قال الراجز. ما أصاب األرض من أعضائه، الركبتان والسعدانةُ وأصولُ الفخذين: ثَِفنات البعري

  اٍت خَمسخَوى على مستوي

 وثَِفناٍت ملْس ِكرِكرٍة

  .وثافنت الرجلَ على األمر، إذا أعنته عليه

وكذلك فُسر يف . والساحرة تنِفث، وهو النفخ دون التفل. نفْثُ الراقي ريقَه، وهو أقلّ من التفل: والنفْث
قَد: "الترتيل يف قوله جلّ وعزفّاثات يف العالن ربفيهاوا". ومن ش تكَزإذا ن ،مِفث السنة تومن . حلي

: وبنو نفَاثة. الشِظية تبقى من اِملسواك يف يف الرجل فينِفثها: والنفَاثة". ال بد للمصدور أن ينِفثَ: "أمثاهلم

  .ودم نفيث، إذا نفثه اجلرح، أي أظهره. بطن من العرب

  و - ف-ث

w  .اء اللّههلا مواضع يف املعتلّ تراها إن ش
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  ه - ف-ث

  .أُمهلت

  ي - ف-ث

  .أُمهلت

  باب الثاء والقاف

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  ك - ق-ث

  .أُمهلت

  ل - ق-ث

. متاع القوم وما محلوه على دوابهم، واجلمع أثقال: والثَّقَل. ِضد اخلفيف: والثَّقيل. ضد اِخلف: الثِّقْل

: وِمثْقال كل شيء". حِملُ أثقالَكم إىل بلد مل تكونوا باِلغيه إالّ بِشق األنفُسوت: "وكذلك فُسر يف الترتيل

  .ما وازى وزنه

لَِثق : الندى مع سكون الريح واحلرة يقال: واللَّثَق. وتثاقل القوم، إذا مل ينهضوا لنجدة إذا استنهضوا هلا
الن الريح كثري نا يلثَق لَثَقاً، إذا كان راكديوماحلَر دى شديد.  

    

  .ولَقثْت الشيَء ألقَثه لَقْثاً، إذا أخذته أخذاً سريعاً مستوعباً، وليس بثَبت

  م - ق-ث

  : قال الشاعر. وهو اجترافك الشيَء وأخذُك إياه: القَثْم

 واقتثام َأخذ وللصغَراِء  فِللكُبراء أكْل كيف شاءوا

  : وقال آخر

  غداةَ قَثام لم يغْنَم ِصرارا  القَى ِلقاح أبي دواٍد ولو
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لو القى لقاح أيب دواد على كثرا ملا أصاب منها هذا املقدار لعجزه، ولو لقيها : يقول. غداة القثم: يريد
خيط فيه خشبة تلَف على ِخلْف الناقة، واخلشبة تسمى توِدية، واجلمع : والصرار. يوم يأخذها الناس

  .تواٍد

  .ورمبا سميت الضبع قَثام لتلطُّخها جبعرها.  قُثَموبه سمي الرجل

  .ويقال لألمة قَثام، كما يقال هلا دفاِر

  ن - ق-ث

قْثاً، إذا استخرجت ما فيه من املُخأنقثه ن العظم قَثْتع. نرنتقَث: "ويف حديث أم زوقال "ال مسني في ،
  .عىن فيهما واحدفينتقى، أي يؤخذ ِنقْيه وهو املُخ، وامل: قوم

  و - ق-ث

وأنا واثق بالشيء، والشيء . وثقْت بالشيء وثاقةً وثقَةً، ناقص مثل ِعدة وِزنة، تراه يف بابه إن شاء اهللا
  .وأَوثَقْت الدابةَ وغريها إيثاقاً. موثوق به

و ياًء لكسرة ما قبلها، ِموثاق، قُلبت الوا: العهد، وأصله الواو: واِمليثاق. كل ما أوثقت به شيئاً: والوثاق
  .وأخذت األمر باألوثق، أي الشديد املُحكَم. واجلمع مواثيق

  ه - ق-ث

  .استعمل منه الثِّقة، وهي راجعة إىل الوثيقة

  ي - ق-ث

  .أُمهلت

  باب الثاء والكاف

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  ل -ك-ث

املرأةُ تثكَل ثَكَالً وهي ثاكل وثَكول، وامرأة ثَكْلى ورجل استعمل منها الثُّكْل، وهو معروف ثَِكلَِت 
w  : قال الراجز. ثَكْالن
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 شيخ ثَكْالن الشيخُ

جالنع دوالموت ِور  

 مرةَ بن سفيان نَعاِء

  .واإلثْكال واألثْكول لغتان، مثل الِعثْكال والعثْكول، هو ِعذْق النخلة

  .ولَكَنه بيده، إذا وكَزه

  م -ك-ث

  .اسم: كْمةثُ

  .تنح عن ثَكَم الطريق، أي عن واضحه: ويقال

كَثَمت الِقثّاَء : أكلك الشيَء مثل الِقثّاء واجلَزر وما أشبهه إذا أدخلته يف فيك مث كسرته، يقال: والكَثْم
واضح، الطريق ال: واألكثم. العظيم البطن من الرجال، وبه سمي الرجل أكْثَم: واألكْثَم. أكِثمه كَثْماً

  .زعموا، وليس بصحيح

ورمبا . رجل مكيث، إذا أقام باملكان: وقد قالوا. املُقام مكَثَ ميكُث مكْثاً ومكوثاً، وهو ماكث: واملَكْث
  .جعل املَكْث يف معىن االنتظار

  ن -ك-ث

  .جبل معروف: وثَكَن. السرب من احلمام وغريه، واجلمع ثُكَن: الثُكْنة

وحبل منكوث ونكيث، وحبل أنكاث، . َء نكثت احلبلَ أنكثه نكْثاً، إذا نقضتهنقضك الشي: والنكْث
  .احلبل املنقوض: والنكْث، بكسر النون. وهو مما جاء منه الواحد بصفة اجلميع

ونكثت العهد نكْثاً، . وقد مست العرب ِنكْثاً. رجل شديد النكيثة، أي شديد النفْس: والنكيثة من قوهلم
  .وتناكث القوم عهودهم، إذا نقضوها. اً بنكث احلبلتشبيه

  و -ك-ث

  .وقد مسوا كُثوة. الكُثوة وهو التراب اتمع مثل اجلُثْوة: استعمل منه

  .ورمبا سميت كُثْأة اللنب كُثْوة، وهو اخلاثر اتمع عليه، وأصله اهلمز، وستراه يف بابه إن شاء اهللا

  ه -ك-ث
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  .أُمهلت

  ي -ك-ث

  .لتأُمه

  باب الثاء والالم

  مع الحروف التي تليهما فى الثالثي الصحيح 

  م - ل-ث

  .ثَلمت اإلناَء وغريه أثِلمه ثَلْماً، إذا كسرت حرفَه، واإلناء مثلوم ومثلَّم

    

ناء يف باقي اهل: والثَّملَة. اِخلرقة اليت يهنأ ا البعري: والثَّملَة. موضع معروف: والثلْماء. وقد مسوا مثلَما
وقد . ولنب مثِْمل ومثمل.  ومجعها ثُمال- رغوة ورغوة وِرغوة من اللنب:  يقال- الرغوة: والثُّمالة. إنائه

. بطن من األزد، ومثالة لقب: وبنو ثُمالة. أمثلَ اللنب، إذا صارت له ثُمالة، فهو ثَميل، وكذلك سمن مثِْمل

وكل بقية مثيلة، واجلمع . ما بقي يف الكرش من الفرث: والثُّميلة. امودار بين فالن ثَمل وثَمل، أي دار مق
وفالن ِثمال بين فالن، إذا كان . وسم مثمل، إذا طال مقامه ومكْثه وعتق. ثَمائل، ومجع الثُّمالة ثُمال

: ر، فقيل لهدعي أعرايب إىل نبيذ فجعل يقص: وأخربنا أبو حامت وعبد الرمحن عن األصمعي قال. معتمدهم

  .إين ال أشرب إالّ على ثَميلة، أي باقي طعام: قال. ِلم ال تشرب

رد املرأة قناعها على أنفها، وكذلك رد الرجل ِعمامته : واللِّثام. مصدر لَثمت املرأةَ لَثْماً، إذا قبلتها: واللَثْم
اللِّثام على األنف واللِّفام :  بينهما فقالوفصل أبو حامت. اللِّثام واللِّفام واحد: قال األصمعي. على أنفه
  .على الفم

ومجع مثَل . معروف: واملَثَل السائر. النظري: واِملثْل. بل األنف وما حوله: ما حول الفم، وقالوا: واملَلْثَم
لت ومثَّلت بالرجل، إذا نكَّ. مثَّلت كذا وكذا، أي شبهته: ويقال. أمثال وكذلك ِمثْل، ومجع ِمثال أمثلة

ومثَلَ الرجلُ ميثُل مثوالً، . واملَثُالت واحدها مثُلة وقالوا مثْلة، وهو التنكيل. به، وكذلك القتيل إذا جدعته
رأيت شخصاً يف جوف الليل مث مثَلَ : ويقّال. ومثَلَ ميثُل، إذا زال عن موضعه. إذا انتصب قائماً فهو ماثل

  : قال الشاعر. دادفلم أره، أي زال وذهب، وهو عندهم من األض

 بدو تارةً ومثوُل فمنه  يقربه النَّهض النَّجيح ِلما يرى
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  : قال جرير. الِفراش، واجلمع مثل: واِملثال

  لدى حوض الحمار على ِمثاِل  ولَد األخَيِطَل ُأم سوٍء لقد

  .ِخيارهم: وأَماثل القوم. ي أدناهم للخريفالن أمثلُ بين فالن، أ: ويقال. الصورة، واجلمع متاثيل: والتمثال

  .جاءنا فالن ملَثَ الظّالم وملْث الظّالم، إذا جاء عند اختالطه: ويقال

  ن - ل-ث

وكذلك نثَلْت البئر، إذا استخرجت ترابها، واسم . نثَلْت ِكنانيت نثْالً، إذا استخرجت ما فيها من النبل
  .ي الروث نثيالًورمبا سم. ذلك التراب النثيلة

  و - ل-ث

داء يصيب الغنم، وهو استرخاء يف أعضائها، شاة ثَوالُء : والثَّول. النحل، ال واحد هلا من لفظها: الثَّول
  .ونهي أن يضحى بالثَّوالء. وتيس أَثولُ، وربما قيل للرجل األمحق أَثْول

. قوية شديدة: وناقة ذات لَولث.  لَوثاً، إذا لففتهامصدر لُثْت الِعمامة على رأسي ألوثها: واللَّوث

ورمبا قيل ذلك يف ضعف . رجل به لُوثة، أي ضعف: يقال. الضعف واالسترخاء: واللُّوث، بضم الالم
  .لَِوثَ يلْوث لَوثاً، فهو ألْوث واألنثى لَوثاُء واجلمع لُوث: العقل أيضاً

الشيَء توثيالً وأثَّلت لته ومكَّنتهووثَّلتثّاالً. ه تأثيالً، إذا أصي الرجل ومثيل. وبه سموضٍع معروف: والو .

ولَثَ يل ولْثاً ومل يحكمه، أي عاهدين عهداً : يقال. ضعف العقدة: والولْث. وقد مسوا وثيالً وواِثلة
  .وللثاء والالم والواو مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا. ضعيفاً

  ه - ل-ث

  : قال الراجز. حبل ثَلَّة، أي حبل صوف: ولذلك قالوا. الِقطعة من الغنم، ورمبا خص به الضأن: الثَّلَّة

  قد قَرنوني بآمرىٍء ِقثْولِّ

  رثٍّ كحبل الثلَّة المبتَِل

وثُلَّ عرش فالن، وقد . "ثُّلة من األولني: "اجلماعة من الناس هكذا فُسر يف الترتيل: والثّلَّة. ويروى ِعثْولّ
  : قال الشاعر. اهلدم والكسر:وأصل الثَّلّ. مر يف الثنائي

  وقد ثَلَّ عرشَيه الحسام المذكَّر  وعبد يغوٍث تَحجُل الطير حوله
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  .جبل معروف، وأحسب أن اشتقاقه من الثَّهل، وهو فعل ممات: وثَهالن

  .االنبساط على وجه األرض: والثهل

  .لَثَة، واجلمع ِلثات، وهو اللحم الذي فيه منابت األسنانوال

ولَهثَ اإلنسانُ، إذا . لَهثَ الكلب، إذا أخرج لسانه من حر أو عطش، وكذلك الطائر: واللَهث من قوهلم
  .أعيا

  ي - ل-ث

    

  : قال الراجز. ِثيل البعري، وهو وعاء قضيبه بعري أثْيلُ، إذا كان عظيم الثيل: الثِّيل

  يا أيها العود الثَّفاُل اَألثْيُل

  ما لك إن حثَّ المِطي تَزحُل

وألثيت الرجلَ، إذا أطعمته . ولَِثي الشجر يلْثَى لَثى، إذا خرج منه الصمغ، والصمغ اللَّثَى. البطيء: الثَّفال
  .الصمغ

واستلْيثَ الرجلُ، إذا . هو شدة اجلسم والصالبةاسم من أمساء األسد، واشتقاقه من اللَّوث، و: واللَّيث
واشتد قال الشاعر. واٍد معروف باحلجاز: واللَيث. قوي :  

  ِجهاراً فقد أمسكتم بالخزائِم  ِسداد اللِّيث وابن ِسداده قَتلتُم

  .يعين الرجلَ الذي كان يسد به هذا املوضع

  باب الثاء والميم

  لثالثي الصحيح مع ما يليهما من الحروف في ا

  ن -م-ث

ويجمع الثَّمن . معروف: ومثاٍن من العدد. وأمثن الشيُء فهو مثني ومثِْمن، إذا كثر مثنه. معروف: الثمن
  : ويروى بيت زهري. أثْمناً وأمثاناً

  زار الشتاء، وعزتْ أثْمن البدِن  من ال يذاب له شحم النَّصيب إذا

اجلزء من مثانية : والثَّمني والثُّمن. أراد الثمينة منها، أي أكثرها ثَمناً" أثْمن البدن" ى ومن رو. مجع ثَمن
مال كان، قَلّ أو كَثُر قال الشاعر. أجزاء من أي :  w
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 ربع الرهان وال الثَّميِن إلى  وِمثُْل سراِة قومك لن يجاروا

. ومِثن الرجلُ فهو أَمثَن، إذا أُصيبت مثانته. يطيقان حبس البولورجل أَمثَن وامرأة مثْناُء، إذا كانا ال 

  .وللثاء وامليم مواضع تراها إن شاء اهللا

  و -م-ث

  .قَِبيعة السيف تشبيهاً: والثُّومة. استعمل منها الثُّوم، والثُّوم شجر معروف

  .ه أَميثه ميثاً، إذا مرستهمثْت الشيَء أموثه موثاً، إذا مرسته بيدك، وكذلك ِمثْت: ويقال

وأحسب أن منه اشتقاق ِميثَم ألن هذه الياء اليت يف ِميثَم . ووثَمت الشيَء أِثمه وثْماً، إذا دققته أو كسرته
  .واو حولت ياًء لكسرة ما قبلها

  ه -م-ث

  .دقُّك الشيَء حىت ينسحق هثمته أهِثمه هثماً إذا دققته حىت ينسحق: اهلَثْم

: واهلَيثَم. وقد مسوا هيثَماً. اهليثم ضرب من الشجر أيضاً وال أعرف صحته: وقالوا. ولد النسر: هلَيثَموا

  .الكثيب السهل من الرمل هكذا جاء عن يونس

  ي -م-ث

ت أَمتاثُ وميثت الرجلَ، إذا ذلَّلته، وامتثْ. اِمليث مجع ميثاء، وهي الرملة السهلة ربما شقَّت على املاشي
  : قال الراجز. امتياثاً، وهو ِلني العيش ورفاهته

  وقلتُ إذ أعيا امتياثاً مائثُ

 األلبان والعبائثُ وطاحِت

  .عبيث: ويقال يف بعض اللغات للفصل. أَِقط يلَت بسمن: العبثية

  باب الثاء والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و -ن-ث
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أنثوه ن ت الكالمثَن. ثْواً، إذا أظهرتهنثَوثَن: الصنم الصغري، زعموا وقالوا: والوم ونومنه قوهلم. كل ص :

وثَن : وقال قوم. واستوثن النخلُ، إذا صار فرقتني كباراً وصغاراً. استوثنِت اإلبلُ، إذا نشأت أوالدها معها
  .باملكان، مثل وتن، إذا أقام به، وليس بثَبت

  ه -ن-ث

جلمع ثنن، وهو املشعر املعلَّق يف موِصل الرسغ والوظيف على دابرة احلافر، ينوس على أُم الِقردان، الثُّنة، وا
  .، وهو شبيه بالشق حتت أُم الِقردان"الناق"اهلَزمة إىل مؤخر احلافر، ويسمى الشق : وأُم الِقردان

  ي -ن-ث

  : قال الراجز. حبالن من صوف أو شعر: ناةوالثِّناية واملَثْ. طَيه: ِثني كل شيء

 سحيم ومعي ِمدرايه أنا

وايهتُها ِلفيك ذي الدددأع  

والثِّنايه األخشن روالحج  

  باب الثاء والواو

  مع ما بعدهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  ه - و-ث

  .نائيخرقة تطرح حتت وطْب اللنب، وقد مر ذكرها يف الث: الثُّوة

. وهاثَ القوم يهيثون هيثاً، إذا اختلطت أصواتهم. ووهثْت الشيَء أِهثه وهثاً، إذا وطئته وطأً شديداً

  .ومسعت هائثةَ القوم وهيثهم

  ي - و-ث

  .مواضعها يف االعتالل كثرية تراها إن شاء اهللا

  .انقضى حرف الثاء يف الثالثي الصحيح

  حرف الجيم في الثالثي الصحيح

w  اب الجيم والحاءب
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  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  خ -ح-ج

  .أمهلت

  د -ح-ج

    

  .جحد الرجلُ جيحد جحوداً، إذا أنكر ما عليه من حق: استعمل منها

  : قال علقمة. القلة من كل شيء: واجلَحد. فقري: ورجل جِحد. وعاٌم جِحد قليل املطر

 ان في المال جحدك  دافعت عنه بِشعري إذ

  .ومست العرب يف جحادة. أي قلَّة

وبنو . اسم، وقد فُسر يف االشتقاق مستقصى، والنون والواو فيه زائدتان، وهو فعل ممات: وحنجود
خشبة : وجدح الرجلُ السويق وغريه، إذا خوضه وحركه باِملجدح واِملجدح. بطن من بين العنرب: حنجود

  .يعرض رأسها حنو اِمللعقة، والرجل جادح، والشراب املخوض جمدوح

شيء كان يتخذ يف اجلاهلية يعمد إىل الناقة فتفصد ويؤخذ دمها ويخلط بغريه ويؤكل يف : وادوح أيضاً
تسقيت مبجادح لقد اس: "ويف حديث عمر رضي اهللا عنه. الدبران، زعموا، واهللا أعلم: واِملجدح. اجلَدب
  .ومجع ِمجدح مجادح". السماء

حدجت البعري أحِدجه حدجاً وِحداجاً، إذا جعلت أحدج، عليه اِحلدج، وهو مركَب من مراكب : ويقال
. ِميسم من مياسم اإلبل على أفخاذها: واِملحدج. النساء، والبعري جمدوج واجلمع أجداح وجدوح

 وهو -وقد مست العرب حمدوجاً وحدجياً. مسته باِملحدج، وهو ضرب من السماتوأحدجت البعري، إذا و
: واحلَدج. وحدجت الرجلَ والشيَء أحِدجه حدجاً، إذا حلظته حلظاً شديداً.  وحداجاً-تصغري ِحدج

  .احلنظل الصغار والِبطِّيخ األخضر قبل أن يدِرك

ذَحجه ذَحجاً، بالذال املعجمة، : ويقال. اً، إذا عركه كما يعرك األدميوالدحج، لغة ميانية دحجه دحج
  .وهي أعلى اللغتني

  ذ -ح-ج
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وذحجته الريح، إذا جرته من . استعمل منها الذحج، وهو مثل السحج سواءة ذَحجه وسحجه مبعىن
  .موضع إىل موضع

  ر -ح-ج

وأجحره اخلوف . وجحرت عينه، إذا غارت. بة القليلة املطرالسنة املُجد: واجلَحرة. معروف: اجلُحر
ومجاحر . ومجع جحر ِجحرة. وبعري جحارية، إذا كان جمتِمع اخلَلْق. والفزع فهو مجحر، إذا أجلأه

  .مكامنهم: القوِم

 ذلك أُخذ احلَرج يف ومن". ضيقاً حرجاً: "ويف الترتيل. ضيق: ومكان حِرج وحِريج. الضيق: واحلَرج
قال . وتسمى اِملحفَّة اليت يحمل عليها املريض حرجاً. سرير امليت الذي يحمل عليه: واحلَرج. الدين

  : الشاعر

  على حرج كالقَر تَخِْفقُ أكفاني  تَريني في ِرحالة جابٍر فإما

جوجوناق. مركب يركبه النساء والرجال: والرحالة. اهلودج: القَرروناقة . طويلة على وجه األرض: ة ح
الشجر : واحلَرجة. وأحرجت الكلب والسبع، إذا أجلأته إىل مضيق فحمل عليك. حرج، أي ضامر

: واِحلرج". فرأيت أبا جهل وهو يف مثل احلَرجة من الرماح: "ويف حديث املغازي. امللتف، واجلمع ِحراج

  : قال الشاعر. ى الصبيانالودعة الصغرية تعلَّق عل

  من الحرِ ِحرج تحت لَوح مضرج  الظَّبي َأغضى في الِكناس كأنّه إذا

  : قال الشاعر. الضيق: واملكان احلريج

ريجح جت فهو حمهوما ًأب  

  .العقل: واِحلجر. موضع معروف: واحلُرج

، أي حراماً حمرماً، هكذا "ِحجراً حمجوراً: "ويف الترتيل. راًوبه سمي الرجل حج. احلرام: واِحلجر واحلُجر
يقول أبو عبيدة، واألصل يف ذلك أن الرجل من العرب ىف اجلاهلية كان إذا لقي رجالً يف أشهر احلرام 

يامة فإذا رأى املشركون املالئكةَ يوم الق: قال. ، أي حرام عليك دمي"ِحجراً حمجوراً: "وبينه وبينه ِترة قال
ِحجر الكعبة، يزعمون أنه من : واِحلجر. ، أي حرام دماؤنا، يظنون أم يف الدنيا"ِحجراً حمجوراً: "قالوا

وحجر املرأة، . بالد مثود بني الشام واِحلجاز: واِحلجر. الكعبة وفيه قرب هاجر وإمسعيل، عليهما السالم
  : قال الفرزدق. ف من بالد بين سعدموضع معرو: وحجور. وقالوا ِحجرها، والفتح أعلى

  فقُرى عمان إلى ذوات حجوِر  كنتَ تدري ما برمل مقيٍد لو
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 آل سعٍد لم تَِدن ألميِر من  لعلمتَ أن قبائالً وقبائالً

  .جلس الرجل حجرةً، أي يف ناحية: ومنه يقال. ناحية دارهم، واجلمع حجرات: وحجرة القوم

  .ئط حيجر على دار أو غريها، واجلمع حجرات وحجراحلا: واحلُجرة

    

األرض ترتفع على ما حوهلا وينخفض وسطُها فيجتمع يف ذلك االخنفاض ماُء السماء ومينعه : واحلاجر
  .احلاجر أن يفيض

 وسميت اُألنثى من اخليل ِحجراً ألا حجرت عن الذكور إالّ. وكل شيء حجرت عليه فقد منعت عنه

وحجرت عني البعري، إذا ومست حوهلا ِمبيسم . وحجر القمر، إذا صارت حوله دارة. عن فحل كرمي
معروف، ويجمع يف أدىن العدد أحجاراً وِحجارة، وهو قليل مثل ذَكَر وِذكارة وحجر : واحلَجر. مستدير

  .سوقها وقَصبتها: ر اليمامةوحج. ومست العرب حجراً وحجاراً وحجراً وحجرياً. وِحجارة

لعبة يلعب ا الصبيان يخطُّون خطاً مستديراً ويقف فيه صيب وحييط به الصبيان : واحلَجورة مثل فَعولة
فالن : ويقال. وبطون من بين متيم يسمون األحجار ألن أمساءهم جندل وجرول وصخر. ليأخذوه

وجرحت الرجلَ أجرحه . معروف، وهو ما يظهر من النقاب:  العنيومحِجر. حلاجور، أي يف منعة
وسميت الطري . وفالن جاِرح أهِله وجارحةُ أهِله، إذا كان كاسبهم. جرحاً، واجلمع اِجلراح واجلُروح

ري وجوارح اإلنسان من هذا ألن يجترحن له اخل. والكالب جوارح ألا تجرح ألهلها، أي تكسب هلم
أم حِسب الذين : "ويف الترتيل. أو الشر، أي يكتسب ن، حنو اليدين والرجلني واألذنني والعينني

. ، واهللا أعلم"فتنِطق اجلوارح يوم القيامة: "ويف احلديث. ، أي اكتسبوا، واهللا أعلم"اجترحوا السيئات

  : قال الشاعر. سانه، إذا شتمهوجرحه بل. جرح الرجلُ الرجلَ، إذا سبعه بكالم: ويقال

 ونُبئتة عن أبي اَألسوِد  من نَبٍأ جاءني وذلك

  وجرح اللساِن كجرح اليِد  عن نَثا غيِره جاءني ولو

حلَماء، وكذلك قوم مراجيح ومراِجح، ال : وقوم رجح. ورجح الشيُء على الشيء رجوحاً ورجاحاً
  .واحد هلا من لفظها

وامرأة راِجح . ورجل راجح بين الرجاحة، أي حليم بين اِحللْم. معروفة، واجلمع أَراجيح: وحةواألرج
  : قال الراجز. ورجاح، زعموا، إذا كانت عظيمة العجز

  وِمن هواي الرجح األثائثُ

w  تُميلها أعجازها األواعثُ
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  ز -ح-ج

: وحجزة السراويل. معِقده: وحجزة اإلزار. ذا فرقت بينهمحجزت بني القوم حجزاً، إ: استعمل منها

سميت احلجاز : وقال األصمعي. وسميت احلجاز حجازاً ألا حجزت بني نجد والسراة. موضع التكة
  .ألا احتجزت باِحلرار اخلمس

  .، أي تراموا مث حتاجزوا"كان بني القوم ِرميا مث صاروا إىل ِحجيزى: "وكلمة هلم يقولون

وقد مست العرب . ، أي قبل احلرب"إن أردمت احملاجزةَ فقَبلَ املناجزة: "وأوصى بعض العرب بنيه فقال
  .حبل يشد من حقْو البعري إىل رسغي يديه وهو بعري حمجوز، إذا شد بذلك: واِحلجاز. حاجزاً

  .قوممثل حنانيك، أي احجز بني ال: وحجازيك

  : قال رؤبة. وفالن كرمي اِحلجز، أي كرمي بين األب

  فآمدح كريم المنتمى والِحجِز

زقبل الح ودعفيك منه الجي  

  : قال الشاعر. وكذلك دواليك وهذاذيك وخباليك وحواليك من املداولة

  ضرب هذاذَيك كولْغ الذئِب

  : لعبد بين احلسحاسوأنشد يف دواليك . أي بعضه يف إثر بعض

  دوالَيك حتى ليس بالبرد البس  شُقَّ برد شُق بالبرِد مثلُه إذا

  .وجزحت له من املال جزحاً، إذا أعطيته عطاًء كثرياً، فأنت جازح

  .لغة يف السجح: والزجح

  س -ح-ج

أن : "ويف احلديث. ه، إذا قشرهجحس جلد: جحس جيحس جحساً، بالسني والشني يقال: استعمل منها
  .، بالشني املعجمة"النيب صلى اهللا عليه وسلم صرعه فرس فجِحش ِشقُّه

  .خد أَسجح: ورجل أسجح وامرأة سجحاُء وهي السهلة اخلَدين ورمبا قيل

ذاموح جاِح معدول، يف وزن قَطامئة من بين متيم سجاح املتنبيت سمول العرب للرجل إذا وتق. وبه س
رقَد :ِجحفأس لَكْتجاً، إذا قشرته. قد محجه سد أسحرباِملب العود تجحوس . ،األرض ِت الريحجحوس

  .إذا قشرا، والرياح السواحج من ذلك
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لى أعناقها وسائر آثار تكادم احلمري ع: واملَساحج. احلمار الذي يسحج احلمري، أي يكِْدمها: واِملسحج
وبعري ِمسحاج، إذا كان ميسح خفَّه باألرض يف . داء يكون يف البطن، عريب معروف: والسحج. أعضائها

  .وكذلك ناقة ِمسحاج، بال هاء. سريه

  ش -ح-ج

وجاحشت الرجلَ عن . ورمبا سمي املُهر جحشاً تشبيهاً بذلك. ولد احلمار األهلي والوحشي: اجلَحش
  .ء، إذا دفعته عنه جماحشةً وِجحاشاًالشي

وقد مست العرب جحشاً وِجحاشاً ومجاِحشاً . بطن من العرب منهم الشماخ بن ِضرار: وبنو ِجحاش
ورجل جحيش املَحلِّ، إذا . صوف يجعل كاحللقة جيعلها الرجلُ يف ذراعه ويغِزهلا: واجلَحشة. وجحيشاً

 قال األعشى. منزل ناحية عن الناس ومل خيتلط :  

 المحّل غَويا غَيورا بعيد  إذا نَزَل الحي حلَّ الجحيشَ

الصيب : واجلَحوش. واجلَحش من احلمري يجمع ِجحاشاً وِجحشاناً. وجِحش جلد الرجل، وقد مر ذكره
  : قال الشاعر. قبل أن يشتد الواو زائدة

  آخر جحوشاً فوق الفَطيِمو  مخْلَداً وآبنَي حراٍق قَتَلْنا

  .هو عيير وحِده: جحيش وحِده، كما قيل: وقد قيل

: مسعت أعراب قيس يقولون: وقال أبو زيد. شحج احلمار يشحج شحيجاً وشحاجاً، ِإذا نهق: ويقال

ويف العرب . ربان شواحجشحج الغراب، إذا أسن وغلُظ صوته، شحاجاً، والِغ: ويقال. شحج يشِحج
  .بطنان ينسبان إىل شحاج كالمها من األزد هلم بقية باملَوِصل

  ص -ح-ج

  .أُمهلت يف الوجوه

  ض -ح-ج

  .واحنضج البعري وغريه، إذا وقع جلنبه. ، زجر له"ِجِحض: "يقال للكبش

  :  قُحافة السعديقال ِهميان بن. ما يبقى خاثراً يف حياض اإلبل، واجلمع أحضاج: واِحلضج

  فأسأرتْ في الحوض ِحضجاً حاِضجا
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  قد آل من أنفاسها رجاِرجا

عصا صغرية تضرب ا املرأةُ الثوب إذا : واِملحضجة. ورجل جضج من األحضاج، إذا كان خسيساً
  .جويسميها أهل اليمن اِملرحاض، ويسميها أهل جند اِملعفا. غسلته، وتسمى اِملحضاج أيضاً

  ط -ح-ج

  .زجر للغنم، مثل ِجِحض: ِجِحطْ

  ظ -ح-ج

جحظَت عني الرجل جحوظاً، إذا عظُمت مقْلَتها كالنادرة من األجفان، والرجل جاحظ واملرأة جاحظة، 
  .محِجرها يف بعض اللغات: وِجحاظ العني. ورمبا سميت العني جاحظة

  ع -ح-ج

  .أُمهلت اجليم واحلاء مع العني والغني

  ف -ح-ج

وبه سمي . وجاحف الشيَء، إذا زامحه ولَِصق به. جحف الشيَء برجله، إذا رفسه ا حىت يرمي به
موضع : واجلُحفة. وأجحف الدهر بالقوم، إذا استأصلهم. وأجحف به األمر، إذا أضر به. الرجل جحافاً

م أخوة عاٍد من يثرب، فرتلوا اجلُحفة، وكان ذكر ابن الكليب أن العماليق أخرجوا بين عِبيل، وه. معروف
  .امسها مهيعة، فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت اجلُحفَة

والرجل حمجوف، إذا . داء يصيب اإلنسان يف جوفه فيكون منه اإلسهال: واحلُجاف، احلاء قبل اجليم
  : قال الراجز. أصابه احلُجاف، وهو الذَّرب

  اِلال يتشكَّى من أذَى الطَّح

  ومن حجاف البطن والمالِل

  : قال الشاعر. جلود من جلود اإلبل يطارق بعضها على بعض وتتخذ منها الترسة: واحلَجف

  إالّ عليها ِسالح القوم والحجفُ  ِبِعيٍر بحمد اللّه حاملٍة لسنا

  : قال الراجز. تباعد ما بني الرجلني، وهو عيب يف اخليل: والفَحج. مائرة: ويروى
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فيها وال اصِطرار جال فَح  

 يقلِّب أرضها بيطار ولم

  : قال أبو جندب اهلُذَيل. ال رحح فيها، يعين أن يتسع احلافر إفراطاً، وهو أيضاً يف الناس: ويروى

  أما تَروني رجالً جوِنيا

ِحجا ُأفَيجلين َأفلَِجيالر 

  .العرب اسم أبيهم فَجوحبطن من : والفُجح

  ق -ح-ج

  .أُمهلت

  ك -ح-ج

  .أُمهلت

  ل -ح-ج

: واجلُحال. الصخرة العظيمة، الياء زائدة: واجلَيحل. ويسمى الرق أيضاً جحالً. السقَاء العظيم: اجلَحل

  : قال الراجز. السم القاتل

  جرعه الذَّيفان والجحاال

اليعسوب العظيم، وهو يف خلْق اجلرادة، إذا سقط مل يضم جناحيه، : اجلَحلو. ِجحالناً: ويجمع جحل
  .يكون على املزابل واملياه اآلجنة، ومجعه ِجحالن

    

وجِلح الرجل جيلَح جلَحاً، إذا أسفر مقدم رأسه . ضربه فجحله، إذا صرعه: صرع الرجل يقال: واجلَحل
 لَحجل أَجعر الرلْحاُءمن الشواملرأة ج.  

. بلد معروف: واجلَلْحاء. وقد مست العرب جليحة وجالحاً. جلْحاء: وأهل اليمن يسمون العنز اجلَماء

  .وشجرة جملوحة، إذا أُكلت أعاليها

ح وجلَّح الذئب جيلِّ. ورجل جملَّح جتليحاً، إذا كان مارداً مقِْدماً على األمور. ال شجر فيها: وأرض جلْحاء
بطن : وبنو جليحة. وكل مقدِم على شيء فقد جلَّح عليه فهو جملِّح. جتليحاً، إذا أقدم وصمم ومل يرجع
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  .من العرب

وقال . املُجِدبة، والسنون مجاليح: ناقة مجاِلح ومجاليح، إذا بقي لبنها على اجلَدب والسنة الِّحة: ويقال
  : امرؤ القيس يف جتليح الذئب

  وَأجرَأ من مجلِّحة الذِّئاِب  بان ودودوِذ عصافير

  .مصدر حجلَ حيجل حجالً، وهو تقارب اخلَطْو كِمشية املقيد: واحلَجل

وحتجيل . احلَجل واِحلجل واحد: اخلَلْخال والقيد يف قول البصريني، بكسر احلاء، ويقول غريهم: واِحلجل
  .معروف: الفرس

ل أحجاالً وحقال الشاعر. جوالًوجيمع احلَج :  

براخ وأحجاِل  منه لذي ُأثٍْر وسابغٍة أوهنٍَة ذاِت ِشمووه  

  .الفَرس: اهلَونة

قال . هي القَبجة األنثى، والذَّكَر اليعقوب: قال أبو حامت. واحلَجلة، واجلمع حجل، وهو ضرب من الطري
  : الشاعر

   كالحجْلبعد أقْحاٍف وهاٍم  الِمهراس عن ساكنه فَسل

مصدر حجلَ الفرس حيجل حجالً : واحلَجالن. الواحدة من اِحلجال اليت يجعل هلا سجوف: واحلَجلَة
وزالناً، وهو مشي فيه نجا ترتو يف مشيها. وحواجل أليت الغربان حموبذلك س.  

قال . القارورة الغليظة األسفل: جلةواحلَو. والبعري العقري حيجل على ثالث إذا ضربت إحدى قوائمه
  : الشاعر

  كأن أعينَها فيها الحواجيُل

  : وقال الراجز

  كأن عينيه من الغُؤوِر

  قَلْتان في صفْح صفاً منقوِر

  أذاك أم حوجلتا قاروِر

  .وحجلِت العروس، إذا اتخذت هلا حجلَة

واحلُجيلَى، على . لإلنسان والبعري والفرس، فهي حمجلة وحاجلةوحجلت عينه وحجلَت، إذا غارت، 
  .حلَجت القطن أحِلجه حلْجاً، إذا أخرجت حبه: ويقال. موضع: وزن فُعيلَى

w  .اخلشبة أو احلجر الذي يحلج عليه القطن عريب صحيح: واِملحلَج
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         449   

وتسمى اخلشبة اليت . لَجت اخلُبزةَ، إذا دوراح: ويقال. اِحلالجة: وِحرفة احلالّج. والقطن حليج وحملوج
ا اخلبز حلجقاق: يالج واِملرا. اِملحهم، أي يسريوم حيِلجون ليلتالقو لَجالشيُء يف الشيء، . وح ولَِحج
  .اسم موضع: ولَحج. إذا نِشب فيه

  .حجاملَضايق، ورمبا سميت املَحاجم املَالزم واملَال: واملَالِحج

  م -ح-ج

ومجر جاحم، إذا اشتد اشتعاله، ومنه اشتقاق . جحمِت النار، إذا اضطرمت، جتحم جحماً وجحماً
  .اجلحيم، واهللا أعلم

وأَجحم بن ِدنِدنة . وبه سمي الرجل أَجحم. وجحم الرجلُ، إذا فتح عينه كالشاخص، والعني جامحة
داء يصيب اإلنسان يف : واجلُحام. خالدة بنت هاشم بن عبد منافأحد سادات العرب، زوج : اخلُزاعي

  : قال الشاعر. العني لغة ميانية: واجلَحمة. عينه فَتِرم عيناه

 ِقلِّيب ببعض المذانِب َأِكيلِة  فيا جحمتا بكّي على أم واهٍب

. الذئب، لغة ميانية: يب والقلَّوبوالِقلِّ. املَذانب مجع ِمذْنب، وهي جماري املاء يف الرياض إىل األودية

  .عيناه، بكل اللغات: وجحمتا األسد

وقد مست العرب جماحاً وهو أبو . وجمح الدابة جمحاً وِجماحاً، إذا اعتز فارسه على رأسه حىت يغلبه
  . وجميحاً وجمح، هو أبو بطن من قريش- بطن منهم

  .اً بكعب حىت يزيله عن موضعهوجتامح الصبيانُ بالِكعاب، إذا رمى كَعب

وروت العرب عن راجز من . سهم يجعل على رأسه طني كالبندقة يرمي به الصبيان الطري: واجلُماح
  : اجلن، زعموا

باحِلغَنِّيهم إلى الصبهل ي  

احمه جرأس ق كأنيه 

ترب فتجد له حجماً، ومجع حجم ملمسه حتت يدك، ومنه اشتقاق اِحلجامة ألن اللحم ين: وحجم كل شيء
  .شيء يشد على فم البعري من أدم أو ليٍف مينعه من العبث والعض بعري حمجوم: واِحلجامة. حجوم

    

وذكر أبو عبيدة حوجماً . الوردة احلمراء جاء ا أبو عبيدة ومل جيىء ا غريه، واجلمع حوجم: واحلَوجمة
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  . غريهوجومحاً، ومل يذكرها

  : قال الشاعر. ومحج الرجل عينه حتميجاً ليستشف النظر، إذا صغرها

  ك محمجين إلي شُوسا  رأيتَ بني أبي آإن

ورجل جباح وجماح، وهو املتكثر مبا ال . وجمح ميجح مجحاً لغة يف بجح يبجح بجحاً، وهو باجح وماجح
  .ميلك لغة ميانية

اَألدي تجحنومرماحلبلَ، إذا دلكته لي تجحجاً، إذا دلكته بيدك، وكذلك محجه مم أحم.  

  .وماحجت الرجلَ مماحجةً وِمحاجاً، إذا ماطلته جاء ا أبو مالك

  : قال الراجز. اسم فرس من خيل العرب معروف: وِمحاج

نُكُر إنّه يوم ِمحاج أقِْدم  

ْكُرمثلي على مثلك يحمي وي  

  ن -ح-ج

  : قال الشاعر. السيء الغذاء صيب جحن، إذا أُسىيء غذاؤه: اجلَحن

 ِقرى جحٍن قَتيِن بِدرتها  وقد درتْ مغابنُها وجادت

  .يعين قُراداً، وجعله جحناً لسوء غذائه

وابتذلت العامة هذه . حنجت احلبلَ أحِنجه حنجاً، إذا فتلته فتالً شديداً، واحلبل حمنوج: واحلَنج من قوهلم
وأحنج الفرس، إذا ضمر، مثل أحنق . الكلمة فسموا املخنث حناجاً لتلويه، وهي كلمة فصيحة عربية

  .سواء

. ِمحجن: وكل عود معطوف الرأس. عطفُك الشيَء حجنت العود أحِجنه حجناً، إذا عطفته: واحلَجن

حجناً "وقد مست العرب ".  عليه وسلّم احلجر ِبمحجٍن يف يدهاستلم النيب صلّى اهللا: "ويف احلديث
واحتجنت الشيَء، إذا أخذته كأنك عطفت نفسك . وِمحجناً وحجيناً وأحجن، وهو أبو بطن منهم

وجنحِت السفينةُ، . وحتجن الشعر، يف بعض اللغات، إذا تكسر كاجلعودة. موضع مبكّة: واحلَجون. عليه
  . مالت يف أحد ِشقَّيهاإذا

وجناح الطائر من هذا ". وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا: "ويف الترتيل. وكل مائل إىل الشيء فقد جنح إليه
أي ميل ". ليس عليكم جناح: "واجلُناح من قوله عز وجلّ. اشتقاقه ألنه يف أحد ِشقّيه، وكل ناحية جناح

ومر جنح من الليل، بكسر اجليم وضمها، وهي .  مست العرب جناحاً وجناحاًوقد. إىل مأثَم، واهللا أعلم

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         451   

  .القطعة منه حنو نصفه

  .قطعة من أدم تطرح على مقدم الرحل جيتنح عليها الراكب، أي مييل عليها: واِملجنحة

واالسم النجح والنجاح، . اوأجنح اهللا طَِلبتك، أي أسعفك بإدراكه. جنحت طَِلبتك، أي فُزت ِبها: ويقال
الرجلُ وأجنح وأَفلح.  

  .والنحج والنخج، باحلاء واخلاء، كناية عن النكاح. وقد مست العرب نجحاً ونجيحاً ونجاحاً ومنجحاً

  و -ح-ج

 ويقال إن اشتقاق. ، أي طلعتك"حيا اهللا جحوتك: "اسم اشتقاته من اجلَحوة، من قوهلم: جحوان

حجا يحجو سواء، كأنه مقلوب : جحا باملكان جيحو جحواً، إذا أقام به، مثل قوهلم: جحوان من قوهلم
  : قال الشاعر. من ذاك

المضلَِّل  ماتَ الخالدان كالهما وقبلي وابن وانحبني ج عميد  

  .يعين خالد بن جحوان بن نضلة األسِدي وخالد بن املضلَّل األسدي

  .العني يف بعض اللغات: واحلَجوة. جى باملكان، إذا أقام بهوحت

: ويقال. حِجيت بكذا وكذا، أي ضِننت به: تقول. وبه سمي الرجل حجوة. الضن به: واحلَجو بالشيء

  .يا طول حجوي بك، أي ِضنيت لك

. هللا جيوحه جوحاً، إذا استأصلهجاحه ا: ما أحجاه أن يفعل كذا وكذا، أي ما أحراه، ويقال: ويقولون

: واحلَوج لغة ميانية يقول الرجل للرجل عند العثرة أو املصيبة. ومنه اشتقاق اجلائحة، وهي املصيبة العظيمة

وعلى هذه اللغة قيل حوائج يف . واحلائجة واحلَوجاء واحلاجة مبعىن واحد. حوجاً لك، أي سالمةً لك
مجع حاجة، وهو ضرب : واحلاج.  هكذا قال عبد الرمحن عن عمه.فأما مجع حاجة فحاج. معىن حاجة
  .من الشجر

  : قال الراجز. وكل شيء سترك فهو وجاح لك. ثوب وجيح، أي كثري الغزل كثيف: والوجح من قوهلم

 يدع الثّلج به وجاحا لم

  أما ترى ما رِكب األركاحا

  .مجع ركْح، وهو عرض اجلبل

  ه -ح-ج
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  .وهذا الباب قد استقصي يف الثنائي. السنة: احلُجة من االحتجاج، واِحلجة: لت إالّ يف قوهلمأُمه

  ي -ح-ج

    

  .جاحهم الدهر يجيحهم جيحاً، يف معىن جيوحهم جوحاً: ورمبا قيل. ر معروف: جيحان

وأنشد .  واجلمع حجى، مقصورالنفّاخة تكون على املاء من قطر املطر وغريه،: واحلَجاة. العقل: واِحلجى
  : ملُحياة ابنة حازوق اخلارجي

  ِحزاقاً وعيني كالحجاة من القَطِْر  عيني في الفوارس ال أرى َأقَلِّب

ما ذو : حجياك ما كذا وكذا وهي لعبة أو أُغلوطة يتعاطاها الناس بينهم حنو قوهلم: واحلُجيا من قوهلم
وأنت حج بأن تفعل كذا وكذا، أي حِري . رديان يعنون السهم، وأشباه ذلكثالث آذان يسِبق اخليلَ بال

  .به

  باب الجيم والخاء

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  د -خ-ج

وبه سمي الرجل خدجياً واملرأة خدجية، واالسم . خدجِت الشاةُ والناقةُ، إذا ألقت ولدها قبل متامه
. ، أي مقصرة عن بلوغ متامها"كل صالة ال يقرأ فيها بأم الكتاب فهي ِخداج: "ديثويف احل. اِخلداج

فاألول منه يقال ناقة خادج . وأخدجِت الناقةُ وغريها، إذا ألقت ولدها ناقص اخلَلْق وإن كانت أيامه تامةً
إنه : "ذي الثُّديةويف احلديث يف صفة . والولد خديج، والثاين أُخدجت فهي مخِدج والولد مخدج

  .، أي ناقصها"مخدج اليد

  .ِخدج، ورمبا قيل خدج، مبين على الكسر: ويقال يف زجر الغنم

  ذ -خ-ج

  .أُمهلت

  ر -خ-ج
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  .رائحة مكروهة يف قُبل املرأة تعاب ا امرأة جخراء: اجلَخر

  .وخراجاً واهللا أعلم بكتابه". هلم خرجاًأم تسأ: "وقُرىء. اإلتاوة تؤخذ من أموال الناس: واخلَرج واخلَراٍج

  .لعبة يلعب ا الصبيان عربية معروفة: واِخلراج

  .ما خرج على اجلسد من دمل وحنوه: واخلُراج

  .عريب معروف: واخلُرج

  : قال الشاعر. واٍد ال منفذ له: واخلُرج

 مطيهم تلك الرضام صدور  فلما أوغلوا في الخُرِج ردت

وفرس . ضد الدخول فيه: واخلُروج من الشيء. ما أحسن خرجه وخروجه: ويقال للسحاب أولَ ما ينشأ
واخلوارج . وكذلك رجلٌ خارجي إذا ساد وليس له أصل يف ذلك. خارجي، إذا خرج جواداً بني مقِرنني

  .معروفون، وإمنا لزمهم هذا االسم خلروجهم على الناس

  .يج فالن، إذا خرج من حتت يده وتعلَّم ِمن علمهفالن ِخر: ويقال

. لونان من بياض وسواد وغري ذلك نعامة خرجاُء وظليم أَخرج، إذا كان يف لونه سواد وبياض: واخلَرج

  .مرتل بني مكّة والبصرة، وإمنا سميت اخلَرجاء ألا أرض تركبها حجارة بيض وسود: واخلَرجاء

جبالن : واألخرجان. ن من العرب ينسبون إىل أُمهم، وأحسبها من بين عمرو بن متيمبط: وبنو اخلارجية
  .معروفان

  ز -خ-ج

وكذلك حاهلما مع السني والشني والصاد والضاد . رجل خزج، إذا كان ضخماً: أُمهلت واستعمل منها
  .والطاء والظاء والعني والغني

  ف -خ-ج

ويف بعض . جخف جيخف وجيِخف جخفاً:  اسم لذلك، يقال:التكبر والتهدد، واجلَخيف: اجلَخف
  .جخف النائم، إذا نفخ يف نومه: اللغات، زعموا

عرج يف الرجل ليس بالشديدة خفَج اجلملُ خيفَج خفَجاً وخفْجاً، : واخلَفَج. ضرب من النبات: واخلَفْج
  .فاجة، وهو أبو قبيلة من العربوبه سمي الرجل خ. واجلمل أخفج والناقة خفْجاُء

  .والفَجخ واجلَفْخ، لغة ميانية، وهو الذي يسميه املولَّدون الطّرمذة
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  ق -خ-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل -خ-ج

  .وبه سمي الرجل جالخاً. جلَخ السيلُ الوادي جلْخاً، إذا قطع أجرافه

  .جره، وواٍد خِجل وأودية خجلخِجلَ الوادي، إذا كثر ش: واخلَجل، يقال

سوء احتمال : اخلَجل: قال األصمعي. خجل اإلنسان، موضوعاً يف غري موضعه: وأحسب قول العامة
  : وأنشدنا عبد الرمحن عن عمه. سوء احتمال الفقر: الغىن، والدقَع

  لصرِف الزمان ولم يدقَعوا  يخجلوا عندما نالَهم فلم

ومر فالن برحمه مركوزاً . خلجت الشيَء من يد الرجل أخلِجه خلْجاً، إذا انتزعته: يقال. نتزاعاال: واخلَلْج
وخاجل قليب أمر، إذا نازعك به فكرك، ومنه اختالج العني وسائر األعضاء، وهو . فاختلجه، أي انتزعه

. لوجة، إذا كانت غري مستقيمةوالطعنة خم. خاجلت الرجلَ ِخالجاً وخماجلة، إذا نازعته: ويقال. اضطراا

  : قال الشاعر

 الميِن على نابِل لَفْتَك  نَطعنُهم سلْكَى ومخلوجةً

    

أن يطعن على أحد : أن تطعن قصداً، واملخلوجة: السهم املستوي القُذذَ، السلْكَى: الرد، والالم: واللفت
  .ِشقَّيه مييناً أو مشاالً مث ينتزع الرمح

ر صغري خيتلج املاء من النهر : واخلليج. داء يصيب البهائم ختتلج منه أعضاؤها: وقالوا اخلَلَجواخلَلْج، 
قبيلة ينسبون يف قريش : واخللُج. أمرهم سلْكَى وليس مبخلوجة، أي على قصد: وتقول العرب. األعظم

قال الشاعر . ا شد به، أي جيتذبهورمبا سمي الرسن واحلبل خليجاً ألنه خيتلج م. منهم ابن هرمة الشاعر
  : يصف وتداً ربط به فَرس، وكان الوتد أمحر فلما دق رأسه ابيض فشبهه بالغرة اليت يف رأس الكميت

  كُميت مدمى ناصع اللوِن أقْرح  يغنّي في الخليج كأنه وبات

  م -خ-ج

  .رجل جامخ وجموخ، إذا كان فخوراً: اجلَمخ

  : قال الراجز. النكاح بعينه: ملَخجوا
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  يا رب خَوٍد من بنَات الزنِْج

  تحِمُل تَنّوراً شديد الوهِج

  مخَجتُها بالعود أي مخِْج

: وربما قيل. أصبح فالن خِمجاً، إذا فترت أعضاؤه من مرض أو تعب: يقال. الفتور، لغة ميانية: واخلَمج

  . إذا أَروح، وال يكون إالّ النيخمج اللحم خيمج،

  ن -خ-ج

ويقال للصوت الذي يسمع من قبل املرأة عند . مسعت ناِجخة املاء ونجيخه، إذا مسعت صوته: يقال
  : قال رؤبة. نجيخ، وهي نجاخة: النكاح

  وازجر بني النَّجاخة الفَشوِش

  من مسمِهر ليس بالفَيوِش

  .أصبح ناِجخاً ومنجخاً: غلظ صوته من سعلة أو زكامويقال للرجل إذا 

  : وأنشد. موضع: ومنِجخ

نطّينِْجخ تَمِحذاِر م َأِمن  

نقَيوأر نِدرمنه فآنْح ال بد  

  و -خ-ج

وواُء: اجلَخخى وامرأة جخاسترخاء اجللد، ورجل أَج.  

  ه -خ-ج

  .أُمهلت

  ي -خ-ج

  : قال الشاعر.  جيخاً وجيوخه، مثل جلَخ سواءجاخ السيلُ الوادي جييخه

  فِللصخر من جوخ السيول وِجيب  عليها ِديمة بعد وابٍل ألَثَّتْ

w  باب الجيم والدال
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  وما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  ذ - د-ج

  .أُمهلت

  ر - د-خ

. أي أصل اجلدار" حىت يبلُغَ املاُء اجلَدر: "ثويف احلدي. مصدر جدرت اِجلدار جدراً، إذا حوطته: اجلَدر

حي من األزد بنوا جدار الكعبة فسموا اجلَدرة، منهم سعد بن سيل جد قُصي بن ِكالب، أبو : واجلَدرة
وشاة جدراُء، إذا تقوب جلدها من داء يصيبها . معروف: واجلَدري واجلُدري. فاطمة بنت سعد ابن سيل

وفالن جدير . حظرية تعمل للبهم مثل الضرية من أحجار، واجلمع اجلدائر: واجلَديرة.  اجلُدريوليس من
ِسلعة تظهر يف اجلسد، واجلمع أجدار، وبه سمي : واجلدرة. بكذا وكذا، أي حِري به، وما أجدره به

ثوب جود، : يقال. لَقثوب خ: واجلَرد. عامر األجدار، أبو قبيلة من كلب كانت به ِسلَع فسمي بذلك
  .أي خلَق، واجلمع أجراد

وأرض . ومسي اجلَراد جراداً ألنه جيرد األرض فيأكل ما عليها. فضاء واسع: وأرض جرد، بتحريك الراء
  .جمرودة، إذا أكل اجلراد نبتها

يب الذي يجرد عنه العس: وجريد النخل. وجِرد اإلنسان فهر جمرود، إذا أكل اجلراد فاشتكى عنه بطنه
وفرس . وكل شيء قشرته عن شيء فقد جردته عنه، واملقشور جمرود، وما جرد عنه جرادة. اخلُوص

رت، وهو مدحداء، إذا رقَّت شعرته وقصرواُألنثى ج أجرد.  

  .وفالن حسن اجلُردة، أي املتجرد. موضع: واجلارد. موضع: وأُجاِرد

وجترد لألمر، إذا . وجرد السيف، إذا انتضاه. وجترد الرجلُ إذا تعرى.  وطالواجنرد بنا السري، إذا امتد بنا
  : قال الشاعر. مشؤوم: ورجل جارود. جد فيه وقصده

ناهمسبن وائل  بالخيل من كل جانب ود بكر البارود ردكما ج  

تل بفارس بعقَبة الطني يعين اجلارود العبدي، وله حديث، وقد صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقُ
فأما اجلَرد يف اخليل فقد قيل بالدال . غُرموله: وجردان الفرس. شديدة املَحل: وسنة جارودة. شهيداً

  .بطن من العرب من بين متيم: وبنو جراد. والذال وال أعرف ما صحته، وهو عيب فيها

حلجته، ويسمون : جردت القطن: اتويف بعض اللغ. موضع: وجراد. قبيلة من العرب: وبنو أَجراد
w  .اِملحلَج ِمجرداً
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والقوم . دجر القوم، إذا بِعلوا بأمورهم وحتيروا فيها: ويقال. الذي يسمى اللُّوبياء بالفارسية: والدجر
الواحدة درجة، : والدرج. الظلمة، وستراه يف بابه: والدجيور. أي متحير. ورجل دِجر ودجرانُ. دجارى

مصدر درجت الشيَء درجاً : والدرج. فالن يف درجة عالية، أي يف مرتلة رفيعة: يقال. وهي املَرتلة
  .وأدرجته إدارجاً، إذا طويته

: وقد اختلفوا يف تفسري هذا، فقال قوم". أكذب من دب ودرج: "ومن أمثاهلم. ودرج الصيب، إذا مشى

من دب على : مشى مشياً ضعيفاً وقال آخرون: ى األرض أي من مشى عليها، ومن درجمن دب عل
درج الرجلُ، إذا مل خيلِّف : وقال األصمعي. األرض أي من مشى عليها، ومن درج أي من مات وانقرض

الً، وليس كلُّ من مات درجسة. نة: واألُْدرججريها العامة دة، . اليت تسمجرة، أفصح والدطَبيف وزن ر
  .من الدرجة

. والناس درج املنية، أي على سبيلهاة هكذا تكُلِّم به. وفالن على درج كذا وكذا، أي على سبيله

  : قال الشاعر. سفَيط صغري جتعل فيه املرأة ِطيبها وما أشبهه: والدرج

  لدهاِن وذو الِغسِلودرجا نَواٍر ذو ا  لقد ألهى الفرزدق قَيده لَعمري

ِخرق تلَف وتدخل يف حياء الناقة تعالَج ا، وهو أن تخِدج الناقة أو ميوت ولدها فتشد على : والدرجة
أنفها ِغمامة ويغطَّى رأسها وتدخل الدرجة يف حيائها، فإذا أكْربها ذلك جاءوا بفصيل فطَلَوه مبا خيرج 

 من صاءا مث فتحوا أنفها، فتجد لذلك راحة وتشم الفصيلَ وقد أحست مبا خيرج من على الدرجة
قال . الطرق املعترضة فيها: ومدارج اَألكَمة. قارعته: ومدرجة الطريق. حيائها فترأم الفصيلَ وتدر عليه

  : ذو الِبجادين حيدو بالنيب صلى اّهللا عليه وسلم

  تعرضي مدارجاً وسومي

  تعرض الجوزاء للنجوم

  هذا أبو القاسم فاستقيمي

. موضع: وحومانة الدراج. وناقة ِمدراج، إذا تأخرت عن وقت ِوالدها أياماً، واجلمع مدارج ومداريج

  : قال زهري

 الدراج فالمتثلُِّم بحومانة  َأمن ُأم أوفَى ِدمنَة لم تَكَلَّم
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  .ضرب من الطري أحسبه مولَّداً: والدراج. هذه كلها مواضع بالعالية

ما يلقيه املُهر من بطنه ساعة يولد، وهو من الصيب الِعقْي، ومجع الردج : والردج. وقد مست العرب دراجاً
  .أرداج

  ز - د-ج

م، وهو أن والعرب تسمي الديزج األدغَ. فَرس ديزج، وهو فارسي معرب: أُمهلت وجوهها إالّ يف قوهلم
  .يكون لون وجهه أكدر من لون سائر جسده، وإمنا يكون ذلك يف الصدأة واحلُّوة

  س - د-ج

  : قال الراجز. أخو طَسم، أُمة من العرب العاربة بادوا إالّ ما يقال يف قوم تفرقوا ىف القبائل منهم: جديس

 ليلةً ما ليلةُ العروِس يا

  ِسيا طَسم ما القيِت من جِدي

 لياليِك فِهيسي ِهيسي إحدى

أي أسرعي كيف شئت، فصار هذا الكالم مثالً وهذا شعر قدمي ال يعرف قائله، يقال للرجل إذا خال له 
  .املوضع، ويقال ذلك للرجل إذا أسرع

  .بطن من خلم: وجديس. الذين جبلوا على العربية: والعرب العاربة

وثوب مجسد، إذا . جاسد: ويقال للدم أيضاً. جسيد، إذا جفودم جسد و. جسد اإلنسان: واجلَسد
. هذا الثوب ِمجسد، بكسر امليم، فهو الثوب الذي يلي اجلسد: صبغ باِجلساد، وهو الزعفَران، فإذا قلت

ما ال يقال إالّ ثوب مجسد، إذا كان قد أُشبع بالزعفَران و: ودفع البصريون هذا فقالوا: قال أبو بكر
  .أشبهه

  .رجل من العرب كان يلبس الثياب املُجسدة فسمي بذلك: وذو املَجاسد

 إذا أدام النظر ،جوداً، وأصل السجود إدأمة النظر يف إطراق إىل األرض، وكذلك أسجدالرجل س دجوس
  .معروف: واملَسِجد. أيضاً

القدمني واجلبهة، وكل إرب من هذه اإلرب الذي يسجد عليه مثل الكفني والركبتني و: واملَسجد
، يريد اآلراب، وهي األعضاء اليت يسجد عليها، "وأنّ املَساجد هللا: "وفسر قوم من املفسرين. مسجد

  .واللّه أعلم

w  : تسدج فالن علي، إذا تكذَّب قال الراجز: يقال. وسِدج الرجلُ بالشيء، إذا ظَنه
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 الَِججنا في هواِك لَجج فقد

  حتى رِهبنا اإلثم أو أن تُنْسجا

 أقاويُل آمِرىٍء تسدجا فينا

  ش - د-ج

    

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الصاد والضاد والطاء والظاء

  ع - د-ج

أنفُك منك : " ومن أمثاهلم. ورمبا استعمل يف األذن أيضاً، واملعروف يف األنف. جدع اهللا أنفَه، إذا قطعه
عدعاء". وإن كان أَجدداعة. بطن من العرب: وبنو جوكان رجل من صعاليك العرب . وكذلك بنو ج

قال أبو . وأجدعت الفصيلَ، إذا أسأت غذاءه، فهو جِدِع. يسمى جمدعاً ألنه كان أخذ أسرياً فجدعه
 اإلسالم قُبحت، فلوال: "وقال غَيالن بن خرشة لرجل من أهل البصرة. جدعت غذاءه فأجدعته: عبيدة

وقد مست . بطن من العرب: وبنو أَجدع. اسم للسنة اليت تذهب بكل شيء: وجداع". جلدعت غذاءك
  .العرب أَجدع وجديعاً وجدعان

والذئب يكىن أبا جعدة . ضرب من النبت: واجلَعدة. خالف السبط: واجلَعد. ورجل جعد وامرأة جعدة
  : قال الشاعر. وأبا جعادة

  كما الذئب يكنَى أبا جعده  هي الخمر تدعى الطِّال

قبيلة : وبنو جعدة. هكذا تكُلِّم ذا البيت وهو غري مستقيم الوزن وهو ناقص، وكذا يروى: قال أبو بكر
ديج. من العرب، منهم النابغة اجلَععقَة: والدجاُء. شدة سواد احلَدعوامرأة د جورجل أَدع .ي الليل وسم

  .والدعجة والدعج سواء. أَدعج لسواده

الزبيب أو حب العنب، وهو أصل بناء العنجد، النون فيه زائدة، وقالوا غري الزبيب، وال أعرف : والعجد
  .ما صحته

  غ - د-ج

  .أُمهلت
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  ف - د-ج

ما كان طعامهم؟ : اجلن فسئلويف احلديث يف الرجل الذي استهوته . لغة يف اجلَدث، وهو القرب: اجلَدف
وِمجداف السفينة، بالدال والذال زعموا، . هو نبت: وقال قوم. اجلَدف وما مل يذكر اسم اهللا عليه: فقال

  : قال الراجز. الغنيمة: واجلَدافاء. والدال أكثر

اها أتانا رافعاً ِقِبرلم  

دافاها جاءنا جفكان لم  

  .يعين أنفه، أي غضبان

   ق- د-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - د-ج

ورمبا خص ِزمام البعري ذا . مصدر جدلت احلبلَ أَجدله وأجِدله، إذا فتلته، واحلبل جمدول وجديل: اجلَدل
شديد : ورجل جِدل. وجادلت الرجل جمادلة وِجداالً، إذا خاصمته، واالسم اجلَدل. االسم فسمي جديالً

  : قال الشاعر. اخلَالل بلغة أهل جند، والواحدة جدالة: الواجلَد. اِجلدال

 على أيدي السقاة جدالُها تَِخر  وسارت إلى يبِرين خَمساً فأصبحتْ

  .القَصر، واجلمع مجادل: واْدل. الصقْر، واجلمع أجاِدل: واَألجدل

  : قال الشاعر. ن ملَهرة بن حيدانفحل معروف كا: وجديل. ر صغري، الواو زائدة: واجلَدول

 تناسب شَدقَماً وجديال صهباً  شُمّ الحوارِك جنَّحاً أعضادها

  : قال الراجز. األرض ذات الرمل الرقيق: واجلَدالة. فحل كان لطيء: وشدقَم أيضاً

اآللة بعد اآللَه قد أركب  

دالَهالعاجز بالج وأترك  

   محالَهمنعِفراً ليست له

. ورجل جمدول وامرأة جمدولة، وهو القضيف ِخلقةً ال هزاالً. طعنه فجدله، إذا ألصقه باألرض: ويقال

غالم جاِدل، إذا ترعرع واشتد، وكذلك : ويقال. بطن من قيس، وبنو جديلة أيضاً يف طيء: وبنو جديلة
w  .فصيل جادل

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         461   

ما له معقول وال جملود، أي ما : ويقال.  بين اجلَالدة واجلَلَدالشديد رجل جلْد: واجلَلْد. معروف: واِجللْد
ما يسقط من السماء من الندى فيجمد على : واجلليد. وأرض جلد، أي صلبة شديدة. له عقل وال جالدة

  : قال الشاعر. جسمه، وكذلك تجاليده: وأجالد الرجل. األرض، وهو السقيط والضريب أيضاً

  ما ِغيض من بصري ومن أجالدي  ي قد كَِبرتُ وشَفَّنيتَرين إما

  : وقال اآلخر

  ناٍو كرأس الفَدِن المْؤيِد  تَجاليدي وأقتادها ينْبي

قطعة من نعل أو جلد تأخذه النائحة فتلطم به وجهها، واجلمع : واِملجلَد. القَصر، واجلمع أفدان: والفَدن
  : قال الشاعر. مجالد

حوِن على هالٍكنَولَِد   ابنة الجنَى به رافعةَ الِمجتُع 

  : قال الراجز. ِجلْد حوار يسلخ فيلبس حواراً آخر لتشمه أُم املسلوخ فَترأمه: واجلَلَد

  فقد أكون للغواني ِمصيدا

 كأن فوقي جلَدا مالوةً

    

حي من : وبنو جلْد.  يفزع من ضرب السوطوفرس جملَّد، إذا كان ال. وهذا شيء كان من فعل اجلاهلية
موضع : وجلود. األرض الصلبة: واجلَلَد. وقد مست العرب جلْداً وجليداً وجليداً ومجاِلداً. العرب

. أحسبه، وإليه ينسب الرجل إذا قيل جلُودي، فأما جلودي بضم اجليم فخطأ إالّ أن تنسبه إىل بيع اجلُلود

  : قال الراجز. بعري، إذا طليته بالقَِطران فهو مدجلدجلت ال: ويقال

  والنِّغْض مثُل األجرب المدجِل

فسينِغضون إليك : "نغض رأسه وأنغضه، إذا حركه وكذلك فُسر يف الترتيل: يقال. الظليم: النغض
  ".رؤوسهم ويقولون مىت هو

والدجال من هذا . َألا غَطَّت األرض إذا فاضت عليهاوكل شيء غطّيته فقد دجلته، ومنه اشتقاق ِدجلَة 
بل يغطّي على : وقال آخرون. سمي بذلك ألنه يغطّي األرض بكثرة مجوعه: فقال قوم. اشتقاقه، زعموا

  : قال الراجز. رفْقَة دجالة، إذا غطّت األرض بكثرة أهلها: ويقال. الناس بكفره

  دجالة من أعظم الرفاِق
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  .بل الدجالة اليت حتمل املَتاع للتجارة: ال قوموق

وادلَج القوم، إذا . أدجلَ القوم، إذا ساروا من آخر الليل: يقال: سري الليل كلّه، وله موضعان: والدلْج
  : قال األعشى. قطعوا الليل كلّه سرياً

  ٍر وقُفٍّ وسبسٍب ورماِل  بعد المنام وتهجي وادالٍج

  : قال الشاعر. الذي حيمل الدلو من البئر إىل احلوض الذي تشرب منه اإلبل: والداجل

  ُأِمرا بسلْمي دالٍج متشدِد  ِمرفَقان َأفتَالن كأنما لها

  .، تثنية سلْم، ليس باسم امرأة"سلْمي: "دلو الرواية: السلْمى

دِلجاً وهو أبو بطن منهم ودلَجة ودلَيجة ودلَيجاً وقد مست العرب دالّجاً وم. موضع مشي الداجل: واملَدلَج
  .ساروا دلْجةً من الليل، أي ساعة: ويقال. ودلْجة

  م - د-ج

. ضرب من التمر، زعموا، وال أدري ما صحته: واجلَدم. إجدِم، ضرب من الزجر: تقول العرب للفَرس

أكثر ما تستعمل العرب : وكان األصمعي يقول. امدوجمد املاُء والدم وغريه جموداً، إذا يبس، فهو ج
سمويف السمن وغريه ج ،دممة قوله. يف املاء جوكان يعيب على ذي الر :  

ى نَغَاررى عن البِع أبدوإذا ما الر  جامس ونقري سديفَ الشَّحم والماء  

  .الثلج الذي يسقط من السماء: واجلَمد. وال يقال للماء إال جامد

ال : وناقة جماد. ال مطر فيها: وسنة جماد. وأرض جمد وجمد، واجلمع أمجاد، إذا كانت صلبة شديدة
: وقال قوم. ومسيت جمادى جلمود املاء فيها أيام سميت الشهور. البخيل املتشدد: واملُجِمد. لنب هلا

   :وأنشدوا. الذي مل يفُز ِقدحه يف املَيِسر: املُجِمد

  على النار واستودعتُه كفُّ مجِمِد  نظرتُ حويره وأصفرمضبوٍح

ما يرجع من نصيبه إذا فاز وهو رجوعه من حال الِعوج إىل التقومي، : وحويره. قد ضبحته النار: مضبوح
  .أي مل خيرج كما أراد وتركته يف كف خبيل ال يلتفت إليه

وما مسعت لفالن دجمة ودجمة وال زجمة، أي . إذا حزن. م ودِجم،دِجم الرجل يدج: والدجم يقال
  .كلمة

. واندجمت يف املوضع، إذا دخلت فيه. وكل شيء شددت فَتلَه فقد أدجمته. وأدجمت الفرس، إذا أضمرته

ت اإلبلُ راح: يقال. وأصل املَجد أن تأكل املاشية حىت متتلىء بطونها. رجل ماِجد: واملَجد من قوهلم
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داً ومواجدجهم، واملصدر اِملجاد. مدجإذا تفاخروا وأظهروا م ،القوم د هللا تبارك وتعاىل. ومتاجدوا :

  .وقد مست العرب مجداً وماِجداً ومجيداً. سبح اَهللا عز وجلّ وجمده، أي ذكر اآلءه: يقال. الثناء اجلميل

  ن - د-ج

معروف، جند : واجلُند. األرض الغليظة: واجلَند. موضع باليمن: واجلَند. ِحميرقَيل من أقيال : ذو جدن
جند جمند، أي : وقالوا. موضع بالشاٍم وقد مست العرب جناداً وجنادة وجنيداً: وأجناِدين. وأجناد وجنود

  .جمموع

  . أقطار السماءإلباس الغيم: والدجن. ودجن باملكان دجوناً، إذا أقام به

    

. ملزومة يف البيت ال ترعى، واجلمع دواجن: وبعري داجن، إذا أِلف املكانَ وأقام به، وكذلك شاة داجن

وقد مجعوا . مظلمة: وليلة ِمدجان. الظُّلمة: والدجنة. وقد مست العرب دجانة، وهو مأخوذ من الدجن
رجل نجد بين النجدة، إذا كان جلْداً قوياً، وكذلك رجل : وهلموالنجد من ق. دجناً دجوناً وأدجاناً

  : قال الشاعر. نجيد

  ذو شَذاٍة على الشُّجاع النَّجيِد  أو رزة من نَحيض بحسام

. واستنجدت فالناً فأجندين، أي استعنته فأعانين. البعوضة والذباب: والشذاة أيضاً. اِحلدة والشر: الشذاة

وأصل النجد العلُو من األرض، واجلمع . بلد معروف، وإمنا سمي نجداً لعلوه عن اخنفاض ِتهامة: ونجد
نِجد الرجلُ فهو منجود، إذا كُِرب من حر أو غم أو ضيق : يقال. الكَرب والغم: والنجد. أجناد ونجود

  : قال الشاعر. أو وجع

  ولقد كان عصرة المنجوِد  يستغيثُ غير مغاٍث صاِدياً

  : وقال اآلخر. العرق أيضاً: والنجد

 بعد اَألين والنَّجِد بالخَيزرانة،  يظَلُّ من خوفه المالّح معتِصماً

الطريقني، طريق اخلري وطريق : قال املفسرون". وهديناه النجدين: "وجاء يف الترتيل. النجد: ويروى
  : قال الشاعر. ما وقع على العاتق من ِحمالة السيف: والنجاد. مجع نجد: وقوم أجناد. ه أعلمالشر، واللّ

  وأقْرح عاتقي حمُل النِّجاِد  إنّما أفنى ِتالدي أعاِذُل

ن وكان ِعمرا. وقد مست العرب نجداً ونجيداً ومناِجداً. جنّدت البيت تنجيداً، إذا زينته وزخرفته: ويقال
  .نجدة وناِجداً: وقد مست العرب. بن حصني يكْىن أبا نجيد
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  و - د-ج

دوطر جى يف املعتلّ تراها ونظائرها إن شاء اهللا مواجلُود: اجلَد نيب.  

اجلُود: ورجل جواد نيواد. باجلُودة: وفرس ج نيد. باجلودة: وشيء جي نيب .موضع، وقالوا: واجلُوِدي :

وروى الكوفيون . وزعموا أن اجلُود اجلوع، وهذا ال أعرفه. العطش: واجلُواد. جبل معروف، واللّه أعلم
  : بيت اهلذيل

  من الجود لما استقبلتْه الشمائُل  يداه تُسِلمان رداءه تكاد

  .وهذا كالم مرغوب عنه

وجوا: والدجوقال غري األصمعي. مصدر دجا الليلُ يدجو د :جا، إذا غطّى األرضدوكل شيء غطّى . و
ِلم أَنثوا : قلت لألصمعي: قال أبو حامت. ما كان هذا مذ دجِت اإلسالم: ويقولون. شيئاً فقد دجا عليه

  .أرادوا اِمللَّة أو احلنيفية: قال. اإلسالم

.  ال يفتران إال عند املوتمها الوريدان ِعرقا الروح اللذان: يقال. ِعرق يف العنق، ومها ودجاِن: والودج

: وودجت الدابة تودجياً، إذا فصدتها، وقد قالوا. كان فالن ودجي إىل فالن، أي سبيب إليه: ويقال

  : قال الراجز. ودجتها

  بزلْتُ منها كَدم الِوداِج

  : وقال ابن حسان

 منعوا وريدك من ِوداجي فهم  قولُك الخلَفاء فينا فأما

  هوى في مظِْلم الغَمرات داِج  لكنتَ كعظم حوٍت همولوال

 كأن عيونهم ِقطَع الزجاِج  كُحٌل وولْد أبيك زرقٌ فهم

  : قال الراجز. موضع: وودج

 طُرٍق تعلو خَليفاً منْهجا في

  ِمن خََل ضمٍر حين هابا ودجا

فأين حالوة : "ومثل من أمثاهلم. دت الشيَء أِجده ِوجداناًووج. احلُب وجدت به أَِجد وجداً: والوجد
من أَرشدين على : وأصل ذلك أن رجالً من العرب كان حيمق فضلَّ له بعري فجعل يقول". الِوجدان

ووجدت على الرجل موِجدة، . فأين حالوة الِوجدان: فما تصنع به إذاً؟ قال: فقيل له. بعريي فهو له
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  .ِجدةً وِوجداً ووجداًووجدت يف املال 

  ".لَي الواجد ظُلْم: "ويقال" مطْلُ الواجد ظُلْم: "الغين ويقال يف احلديث: والواجد

  ه - د-ج

ومن اِجلبال جدد : "ويف الترتيل. وكل خطٍّ جدة. اخلُطَّة يف ظهر الفرس أو احلمار خيالف لونه: اجلُدة
  .، أي طرائق ختالف لون اجلبل"ِبيض

ةوجة: وجديد. موضع: دن اجلَدية النهر. بده، وكذلك الوادي: وجحافَت.  

    

واجلَهد واجلُهد لغتان فصيحتان مبعىن واحد بلغ الرجلُ جهده وجهده وجمهوده، إذا بلغ أقصى قوته 
لرجل جاهد وا. حي من العرب: وبنو جهادة. وجهدت الرجلَ، إذا محلته على أن يبلغ جمهوده. وطَوقه
وهدج الرجلُ يهِدج هدجاً وهدجاناً، وهي . ورجل جمهود، إذا جهد وجهده غريه. جاد فيه: يف أمره

  : قال الراجز. ِمشية الشيخ إذا قارب خطْوه وأسرع كمشي النعامة

  وهدجاناً لم يكن من ِمشْيتي

  كهدجان الرْأل ِإثْر الهيقَِت

. هدج أبو العباس: مسعت األصمعي يوماً وقد قام سران من عنده فنظر خلفه فقال: قال أبو حامت

  : قال الشاعر. مثل اهلَدجان: واهلُداج

  وليد الحي في يده الرداء  الهداج إذا هداه ويأخذه

  .حي من العرب: وبنو هداج

  : قال جرير. وهجد الرجل يهجد هجوداً، إذا نام

 خيالَها بِمنًى يعود فليت  تْ وأهُل ِمنًى هجودأال طَرقَ

د، إذا ترك النومجد. وظ من النوم: والتهجبه ناِفلةً لك: "ويف الترتيل. التيق دفتهج."  

  ي - د-ج

جنم إىل جنب القطب يدور مع بنات نعش والفرقدين، : واجلَدي. معروف، واجلمع أجٍد وِجداء: اجلَدي
ى جقَدويسمالفَر يمون من منازل القمر فليس تعرفه العرب، إمنا هو . دا اجلدي الذي يعرفه املنجفأم

واجلَدية واجلَِدية، واجلمع اجلدايا، فهي جِدية السرج، ومها جِديتان، ومها الرفادتان . عندهم من األنواء
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الطريقة من الدم إذا كانت مستطيلة، : واجلَِدية. ديدتنيحتت الدفَّتني، ومها اللتان يسميهما املولَّدون اجل
  .واجلمع اجلدايا

  .طول العنق، رجل أَجيد وامرأة جيداُء حسنة اِجليد، إذا كانت طويلة العنق: واجلَيد. العنق: واِجليد

  .برأة والناموسالقُترة، قُترة الصائد، واجلمع دجى مثل دجى الليل سواء، وهي ال: والدجية

  باب الجيم والذال

  مع ما يليهما من الحروف في الثالثي الصحيح 

  ر - ذ-ج

معروف، وهو ولد البقرة الوحشية وغريها، وهو فارسي، : واجلُؤذَر، مهموز. أصل كل شيء جذره
 فالداء الذي يصيب فأما اجلَرد بالدال. الذَّكر من الفأر، واجلمع جرذان، بالذال معجمةً: واجلُرذ. معرب

اخليلَ، فبعض العرب يقول بالدال غري معجمة وبعضهم بالذال معجمة، وال أحسب األصل إالّ الذال 
  .معجمة

  ز - ذ-ج

  .أُمهلت

  س - ذ-ج

  .أُمهلت

  ش - ذ-ج

  : قال الشاعر. أشجذِت السماُء، إذا سكن مطرها

 إذا ما تَشْتَِكر وتُواريه  تُظِْهر الود إذا ما أشجذت

  .اشتكر الضرع، إذا امتأل لبناً: يشتد مطرها من قوهلم: تشتكر. جبل معروف: لودوا

  ص - ذ-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء والظاء
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  ع - ذ-ج

إمنا هو وقت : اجلَذَع من الدواب معروف، واجلمع ِجذاع وِجذْعان واملصدر اإلجذاع، وليس بوقوع سن
  : قال الراجز

   مغِْرب الشَّمس طَلَعإذا سهيٌل

ذَعاللبوِن الِحقُّ والِحقُّ ج نفآب  

وجذَعت الشيَء أجذَعه جذْعاً، إذا عفَسته . معروف، واجلمع أجذاع وجذوع: واِجلذْع من النخل
  : قال الراجز. ودلَكْته

  كأنه من بعد جذْع العفِْس

  ورمالن الِخمِس، بعد الِخمِس

نْحتُ من أقطاره بفأِسي  

  .وقد مسوا جذيعاً وِجذْعاً. ، وهو اسم رجل له حديث"خذ من ِجذْع ما أعطاك: "ومن أمثاهلم

  .دفع شديد، ورمبا كين به عن النكاح ذَعجها يذعجها ذَعجاً: والذَّعج

  غ - ذ-ج

  .هاغَذَج املاَء يغِذجه غَذْجاً شديداً، إذا جِرعه وهي لغة ال أدري ما صحت

  ف - ذ-ج

جذَف الطائر، إذا أسرع حتريك جناحيه، وأكثر ما يكون ذلك أن يقَص أحد اجلناحني، ومنه اشتقاق 
  : قال الشاعر. عريب معروف: واِملجذاف. ِمجذاف السفينة

 من ِمثْناتها باليِد تَستَل  تكاد إن حرك ِمجذافُها

  .واِملجذاف، بالدال والذال، لغتان فصيحتان. ايعين الناقة، وجعلَ السوطَ كاِملجذاف هل

  ق - ذ-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - ذ-ج

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         468   

املنتصب الذي ال يربح مكانه، مشبه باِجلذْل، : واجلاِذل. ِجذله: وأصل كلّ شيء. أصل الشجرة: اِجلذل
  : قال الراجز. وتصغريه جذَيل

  القتْ على الماء جذَيالً واتدا

 كن يخِْلفُها المواعداولم ي

    

  .يعين ساقيها

" جاذل: "وإن قال الشاعر يف هذا املعىن. وجِذلَ الرجل يجذَل جذَالً، إذا فَِرح وسر، وهو جِذل وجذْالن

  .اضطراراً كان جائزاً

الِغلَظ : واجلَالذي. ا جرعهولَذَج املاَء يف حلقه وذَلَجه، إذ. ولَجذَْ الكلب اإلناَء يلِجذه لَجذاً، إذا لَِحسه
  .من األرض، والواحدة ِجلْذاءة، وبه سميت الناقة جلِْذية، إذا كانت صلبة شديدة

  م - ذ-ج

  .جذَم احلبلَ وغريه جيِذمه جذْماً، إذا قطعه: ويقال. أصله: ِجذْم الشيء

  .مالقطعة من احلبل وغريه، واجلمع ِجذَ: واِجلذمة. وأجذم الفرس، إذا عدا

 وهو أبو -وقد مست العرب جذاماً. الداء املعروف سمي بذلك لتجذّم األصابع أي لتقطّعها: واجلُذام
من : "ويف احلديث. ورجل أَجذَم، أي مقطوع اليد، واليد جذْماُء.  وهو أبو قبيلة أيضاً-  وجذمية-قبيلة

ذَمالقيامة أَج ه جاء يومِسيِفظَ القرآنَ مث نة، أي مل أمسع : ويقال". حمجةً، كما قالوا زمما مسعت له ذُج
  .له كلمة، وليس بالثَّبت

  ن - ذ-ج

أقاصي األضراس يف الفم، الواحد ناجذ، وهي أربعة أضراس تنبت بعد أن يِشب الغالم، تسميها : النواجذ
جذ الضواحك، واحتجوا بل النوا: وقال قوم. العامة أضراس العقل، وكذلك تسميها الفُرس ِخرد دندان

. ، وتلك النواجذ ال يبديها الضِحك"ضِحك حىت بدت نواجذُه: "حبديث النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

عضوا على النواجذ وأعريوين : "ويف بعض األخبار. وعض الرجل على نواجذه، إذا صرب على األمر
  : قال الشاعر. مته التجاربجنَّذت فالناً اخلُطوب، إذا أحك: ويقال". هامكم ساعة

 مداورةُ الشُّؤوِن ونجذَني  أخو خمسين مجتمع َأشُدي
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  و - ذ-ج

  .اجلمرة املتلهبة، واجلمع ِجذًى وجذَوات: اِجلذْوة واجلَذْوة واجلُذْوة مجيعاً

ء نقْر يف صخرة أو صالبة من األرض، وهو يف الصالبة أكثر، جيتمع فيه ما: والوجذ، واجلمع ِوجاذ
  .السماء

. ذاج املاُء يذوجه ذَوجاً، وذأجه يذاجه ذَأْجاً، مثل ذعجه يذعجه ذَعجاً، إذا جِرعه جرعاً شديداً: وقالوا

  : قال الراجز

  يشْربن برد الماء شُرباً ذََأجا

 ال يتعيفن اُألجاج المأجا

  .املاء املُر: واملَأج

  ه - ذ-ج

  .الياءأُمهلت وكذلك حاهلما مع 

  باب الجيم والراء

  مع باقي الحروف 

  ز -ر-ج

. مل يِصبها مطر، واجلمع أجراز: وأرض جرز. رجل ذو جرز، إذا كان غليظاً صلباً، وكذلك البعري

  : قال الراجز. العمود من احلديد، عريب معروف، واجلمع ِجرزة: واجلُرز

  والحرب عسراء اللقاح المغْزي

 وطَعٍن وخِْز تبالمشْرفيا

 من خابطٍة وجرِز والصقْع

أرض يابسة غليظة يكتنفها رمل أو قاع، واجلمع جوارز، وأكثر ما يستعمل ذلك يف جزائر : واجلاِرزة
وجزرت . ورجل جروز، إذا كان أكوالً وسيف جراز، إذا كان صارماً. عاقر: وامرأة جارز. البحر

الشاة يقْرم : واجلَزرة. وسميت اجلَزور جزوراً ألا تقطع وتقسم.  إذا قطعتهالشيَء أجزره وأجِزره جزراً،
وترك بنو فالن بين فالن جزراً، إذا قتلوهم . وكذلك كل ما ذحبته فقد جزرته. إليها أهلُها فيذحبوا
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: ومن ذلك قالوا. أو الناقةوأجزرت للقوم، إذا أعطيتهم ما يذحبونه مثل الشاة . فتركوهم جزراً للسباع

  : أجزر فالن فالناً الباع والطري، إذا قتله فجعله هلا جزراً قال الراجز

هشَرتم عرفَر ِمن ابِن سوداء  

 وجدتم نفسه عشَنْزره لقد

 ثَبتَ القوم لكانوا جزره لو

 لكانوا كهشيم العشَره ثم

    

: واجلُزارة. له ورق عريض إذا كُسر جيري منه مثل اللنب منِتناً ويضعف إذاًنبت ضعيف يكون : والعشر

أطراف البعري، فراِسنه ورأسه، وإمنا سميت جزارة ألن اجلزار كان يأخذها فهي جزارته، كما قالوا أخذ 
ين والرجلني وكثرة عصبهما، وال فرس عبلُ اجلُزارة، فإمنا يراد ِغلَظُ اليد: عمالته أي ِكراَء عمِله، فإذا قالوا

وسميت اجلزيرة من البحر جزيرة النقطاعها عن . يدخل الرأس يف هذا ألن ِعظَم الرأس هجنة يف اخليل
وجزر النهر جيزر . معروف، وال أحسبه عربياً حمضاً والعرب تسميه اِحلنزاب: واجلَزر. معظم األرض

هذا جزير القرية، : لغة يتكلم ا عرب السواد، يقولون: واجلَزير. د املَدِض: واجلَزر. جزراً، إذا قلّ ماؤه
معروف، وإمنا سمي رجزاً لتقارب أجزائه وقلّة : والرجز من الشعر. أي قيمها، وليس بعريب صحيح

.  من الناقة الرجزاءالرجز من الشعر مأخوذ: قال أبو حامت. وتراجز القوم، إذا تنازعوا الرجز بينهم. حروفه

  : قال الشاعر. داء يصيب اإلبل يف أعجازها فإذا ثارت الناقةُ ارتعشت فَِخذاها: والرجز

  كما ناءِت الرجزاء شُد ِعقالُها  بشيء ثم قَصرتَ دونه هممتَ

  : وقال آخر كامل

  ِءحتى تقوم تكلُّفَ الرجزا  تَدع القيام كأنما هو نَجدةٌ

فأما قوله . ، أي العذاب"فلما كشفنا عنهم الرجز: "العذاب وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم: والرجز
كساء يجعل فيه أحجار ويعلَّق : والرجازة. هو صنم، واللّه أعلم: ، فقال قوم"والرجز فاهجر: "تعاىل

  : قال الشاعر. بأحد جانيب اهلودج إذا مال ليعتدل

 عدَل الغَبيطَ ِرجازةُ الميل  وإِذ الحصين لدى الحصين كما

  : قال الشاعر. شعر أو صوف يعلَّق يف خيوط على اهلودج يزين به: والرجازة أيضاً

  كما ضرجتْ ِنضو الِقرام الرجائز  ولو ثَِقفاها ضرجتْ بدمائها

w  : قال الشاعر. واد معروف: والرجاز. ز، الواحدة جزيزةهذا خطأ، إمنا هي اجلزائ: قال األصمعي
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 الرجاز أو بعيوِن بمدافع  أسد تَِفر األسد من عروائِه

زجر الطائر، وهو : والزجر. زرجه بالرمح يزرجه زرجاً، إذا زجه به، وليس أزرج باللغة العالية: ويقال
  .التفاؤل به

ضرب من احليتان : والزجر. ر زجرت الرجلَ أو السبع أزجره زجراً، وهو إنتهارك إياهمصد: والزجر
  .عظام، يتكلّم به أهل العراق وال أحسبه عربياً صحيحاً

  س -ر-ج

ما : ما مسعت له جرساً، أي ما مسعت له ِحسا، فإذا قالوا: يقال. اجلَرس، صوت خفي: استعمل منها
ومسعت جرس الطري، إذا مسعت صوت مناقريها . وال ِجرساً كسروا وأتبعوا اللَّفظَ للّفَظمسعت له ِحساً 

وأخربنا أبو حامت أو عبد الرمحن، إن ". فيسمعون جرس طري اجلنة: "ويف احلديث. على كل شيء تأكله
: ، فقلت"نةفتسمعون جرش طري اجل: "كنت يف جملس شعبة فقال: شاء اهللا، عن عمه األصمعي قال

"سرا: ، فنظر إيل وقال"جذا من رس . خذوها عنه فإنه أعلمجا تمن هذا، أل يت النحل جوارسومس
  : قال الشاعر. الشجر، أي تأكل منه

 ألهاباً وِضيقاً ِكرابها وتنصب  جواِرسها تأوي الشعوب دوائباً

.  جرصاً، بالصاد، واشتقاقه من اجلَرس، أي الصوت واحلسالذي يسميه العامة: واجلَرس، واجلمع أجراس

 ففارسي وليس جيتمع يف كالم العرب جيم وصاد يف كلمة ثالثية وال رباعية إال ما ال يثبت، فأما اِجلص
 ا معرب، وقد قالوا جصص اِجلرو إذا فتح عينيه، وقد قالوا الصمج، الواحدة صمجة، أي القناديل، جاء

  .فأما اإلجاص فقد تكلّمت به العرب، وال أدري ما، صحته. أبو مالك وال أحسبها عربية صحيحة

مقِْدم عليها جسر : ورجل جِسر وجسور على األمور. الذي يسميه العامة ِجسراً: واجلَسر، بفتح اجليم
: وبنو القَني بن جسر. صدر اجلَسارة واجلَسراجلريئة على السري، وامل: والناقة اجلَسرة. جيسر اللغة الفصيحة

ورجل جسور وامرأة . ومجع جسر جسور. قبيلة من قيس أيضاً: وبنو جسر بن محارب. قبيلة من قُضاعة
  .جسور، وربما قالوا جسورة باهلاء وجسور بال هاء، وهو األصل

    

رجل : وقالوا. ، مثل الرجز سواء"ابكِرجسك وعذ: "وقد قيل يف القنوت. العذاب، زعموا: والرجس
". إنما املُشركون نجس: "ويف الترتيل. رجس نجس: ِرجس ِنجس، ورِجس نِجس، وأحسبهم أجازوا

. ما به من الرجاسة والنجاسة: ورمبا قيل. أنا يف مرجوسة من أمري، أي يف أمر خمتِلط: ويقول الرجل
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ويسمى البحر . ورعد مرِجتس ومرتِجز ورجاس، إذا مسعت له صوتاً. ِد، أي صوتهومسعت رجسة الرع
  .رجاساً لصوت موجه

  .سجرت التنور وغريه، إذا مألته حطباً وناراً: والسجر من قوهلم

م، وزعم قوم ، اململوء، واّهللا أعل"والبحِر املَسجوِر: "وكل شيء مألته من شيء فقد سجرته به ويف الترتيل
  : قال الشاعر. أنه الفارغ

  تَرى حولَها النَّبع والساسما  شاء طالَع مسجورةً إذا

ساسم ضرب من الشجر بالفتح، وال جيوز ساِسم، بالكسر، يريد عيناً يف قُلَِّة جبل مملوءة : قال أبو بكر
نوس، والنبع والساسم ضربان من الشجر ويزعم قوم أنه اآلب. ماًء حوهلا النبع والساسم، وهو خشب أسود

  : وقال آخر. ال يكّونان إال يف اجلبل، واآلبنوس ال ينبت يف بالد العرب ولكنه خشب يشبه به

 متجاِوراً قُالمها مسجورةَ  فرمى بها عرض السِري وصدعا

  .مضفهذا يعين عيناً يف سفح أو فضاء حوهلا قالّم، وهو ضرب من احلَ

  : قال الشاعر. اخلليل املُصايف: والسجري

راءجع أشابٍة سمج ِل  نفسي غيرزفارش علِك المشٍُد وال هح  

، أي خلَت من املاء، وزعموا أنه من األضداد، وال أُحب أن أَتكلّم "وإذا الِبحار سجرت: "وأما قوله تعاىل
ضرب من سري اإلبل بني اخلَبب : والسجر أيضاً. ، إذا مدت حنينهاوسجرِت الناقةُ تسجر سجراً. فيه

غَدير أسجر ونطفة سجراُء، إذا امتأل لليلته أو يومه، فإذا : يقال. حمرة تعلوها غُربة: والسجرة. واهلَملَجة
ظ من الشكْلَة، فأما والسجرة أغل. وعني سجراُء، إذا علَت بياضها حمرة. صفا فهو أخضر وأزرق

. وكانت يف عينه صلّى اهللا عليه وسلَّم شكْلَة، والشكلة تستحسن. الشكْلَة فحمرة يسرية يف بياض العني

  .ويقال لألسد أَسجر إما حلُمرة عينه وإما للونه

سرج ومل ما كنت أعرف امل: قال األصمعي. دقيق: وأنف مسرج. معروف: والسراج. معروف: والسرج
  : أمسعه إالّ يف بيت للعجاج

  ومقْلَةً وحاجباً مزججا

  وفاِحما ومرِسناً مسرجا

يعين أن : أراد. ذاك: نعم، فقال: يعين السيوف، فقلت. أتعرف السرجييات: فسألت أعرابياً عنها فقال
مسرجاً، أراد منرياً : وقال آخرون. يجاًوهو منسوب إىل قَيٍن يسمى سر. األنف دقيق كالسيف السرجيي

w  .كلون السراج
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  ش -ر-ج

. جرشت الشيَء أجِرشه جرشاً، إذا حككته حبديدة أو غريها حىت يتحات، وما سقط منه فهو اجلُراشة

  .وكل شيء مل تبالغ يف دقّه فهو جريش

  .ستثري اِهلبِريةسرح الرجل رأسه فجرشه، إذا حكَّه باملُشط حىت ي: ويقال

  : قال الشاعر. الشرب يف السحر، وهي اجلاشرية ال يتصرف له فعل: واجلَشر

  أميراً وإن كان األمير من اَألزِد  إذا ما شَِربنا الجاشرية لم نُبْل

 جشركم فإمنا ال يغرنكُم: "ويف حديث ابن مسعود. أن يربز القوم خبيلهم فريعوها أمام بيوم: واجلَشر
  : قال األخطل. ال تقصروا الصالة إذا كنتم جشراً: ، يقول"هو من كُوفتكم

 كيف قَراه الِغلْمةُ الجشَر والحزن  يسأله الصبر من غسان إذ حضروا

  .بطنان من غسان: الصبر واحلَزن

  :  بيتاً أحسبه لألخطل ال أدري ما صحتهوأنشدوا. حجارة تنبت يف البحر، أحسبها معربة: واجلَشر

 في حافَتَيه وفي آِذيه الجشَر  وما الفُراتُ إذا جاشتْ غواربه

  : قال الشاعر. ِغلَظ يف الصدر: واجلُشرة

  َأم كُلُّكُم يا بني ِحمان مزكوم  ثَبتَتْ في صدر أولكم أجشْرة

    

والفرق بني . معروف، الواحدة شجرة: والشجر. ت العرب جمشراًوقد مس. صاحب مرج اخليل: واجلَشار
والوادي . البقْل والشجر أن الشجر يبقى له ساق من الشتاء إىل الصيف مث يورق، والبقل ال ساق له

. وكل شيء تداخلَ بعضه يف بعض فقد تشاجر، وبه مسي اِملشجب ِمشجراً. الكثري الشجر: الشجري

. وتشاجر القوم بالرماح، إذا تطاعنوا ا، وكذلك التشاجر يف اخلصومة، إذا دخل كالم بعضهم يف بعض

عِصي تجمع كاِملحفّة يركب : والشجار. واٍد أشجر: كثرية الشجر، وال يكادون يقولون: وأرض شجراُء
  .فيها النساء، فإذا كان عليها ِظلّ فهو هودج

الشجران، طَرفا اللَّحيين اللذان جيمعهما الذقن، ومها : قال قوم: ن، الواحد شجر، وله موضعانوالشجرا
بل الشجران الرأْدان، ومها طَرفا اللَّحيين املتصالن بالصدغني يتحركان عند : وقال آخرون. الصِبيان

واختلفوا يف قول . جر طَرفا اللَّحيين من أسفلالذقْن بعينه حيث اشت: الشجر: وقال األصمعي. املضغ
  : الشاعر

w  بشَِجير ِقدحي أو سجيري
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         474   

كل : وقد فسر قوم غري هذا التفسري فقالوا. السيف: الِقدح، والسجري: الشجري: قالوا. بسريح: ويروى
  : قال الراجز. موضع معروف: وشرج. ِقدح كان من غري النبع فهو شجري

  د وقعتْ في ِقضة من شَرِجق

  ثم استقلَّت ِمثَْل ِشدِق الِعلِْج

يصف دلواً وقعت يف بئر قليلة املاء فلم ميتلىء . احلمار الوحشي: والِعلْج. احلصا، واجلمع ِقضض: والِقضة
ذا خالطه وشرج اللحم، إ. وكل لونني اجتمعا فهما شرجيان. فجاء فيها نصفها فشبهها بِشدق محار ينهق

قال الشاعر. الشحم :  

 فهي تثوخ فيها اإلصبع بالنَّي  قَصر الصبوح لها فَشَرج لَحمها

  : وقال اآلخر يف اللونني. تثوخ وتسوخ، أي تدخل

 شَريجاً بين مبيض وجوِن  حليلتي لما رأته تقول

  فلَينييسوء الفالياِت إذا  كالثَّغام يعلُّ ِمسكاً تراه

  بطعنة فارس لقضيتُ ديني  فُأقِْسم لو جعلِت علي نَذْراً

وكل شيء ضممت بعضه . مجاري املاء من اِحلرار إىل السهولة: والشرج، واجلمع الشراج. أراد فَلَينين
 تكون إحدى وفرس أَشرج، وهو الذي. إىل بعض فقد شرجته، ومنه شرج العيبة واخلُرج وما أشبهه

شِرج يشرج شرجاً فهو أشرج، وهو : ويقال. بيضتيه أصغر من األخرى، وكذلك هو يف الناس أيضاً
الشرج، : ويسمى ِحتار الدبر. إذا كان الشرج يف البيضة اليسرى مل يولد له: والعرب تقول. عيب

كان سعيد بن أَبان بن : قال ابن دريد. ح وأعلىالشرج أفص: الشرج، وقال قوم: واختلفوا فيه فقال قوم
  .عثمان له ثالث بيضات ومسي ذا الزوائد

  ص -ر-ج

  .صرجت احلوض، إذا ملَطْته بالطني أو الصاروج، وهو معروف: أُمهلت إالّ يف قوهلم

  ض -ر-ج

  : قال الشاعر. جِرض جيرض جرضاً، إذا اغتص: الغصص بالريق يقال: اجلَرض

في الناس ليلةً كأن غْنريض  الفتى لم ييان عند الجإذا اختلفَ اللَّح  
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  .، وزعموا أن أول من قاله عبيد بن األبرص، وله حديث"حالَ اجلَريض دون القَريض: "ومن أمثاهلم

  .ضِجر بالشيء يضجر به ضجراً، إذا تربم به: معروف يقال: والضجر

  .ن الطريضرب م: والضجرة والضجرة

. وربما استعمل ىف الصفرة. ضرجت الثوب تضرجياً، إذا صبغته باحلُمرة خاصة: والضرج مٍن قوهلم

  : وفسروا بيت النابغة

يهمالوالئد بينهم تحي شاجِب  ِبيضِريج فوق الموأكسيةُ اإلض  

وانضرجِت العقاب . ل، إذا امحروتضرج اخلد عند اخلج. خز أصفر هكذا يقول األصمعي: فقالوا
وانضرج . االنشقاق أيضاً: واالنضراج. وضرجه بالدم، إذا رمله به. انضراجاً، إذا احنطَت من اجلو كاسرة

إذا انشق ،سعت. الثوبقاب. وانضرجت لنا الطريق، إذا اتقال الشاعر يف انضراج الع :  

 قاب تَدلَّتْ من شَماريخ ثَهالِنع  كتَيس الظِّباء اَألعفَِر انضرجتْ له

إضريج قاب: وفرسه بانضراج العقال الراجز. مشب :  

  حتى إذا ما انشعبتْ مضارجا

إليها شُغباً أفاِرجا خاض 

  ط -ر-ج

  .أُمهلت وجوهها وكذلك حاهلا مع الظاء

  ع -ر-ج

    

واجلَرع من األرض، واجلمع .  واجلمع جرعمصدر جرع املاء جيرعه جرعاً، واجلُرعة الواحدة،: اجلَرع
جرعاء من األرض، واجلمع جرعاوات، وهي : أجراع وجروع، وكذلك اَألجرع واجلمع أجارع، ويقال

  .، أي أفْلَت جريضاً"أفْلَت جبريعة الذّقَن: "ومن أمثاهلم. األرض السهلة ذات الرمل

: واملَجعر. جعر جيعر جعراً، وأكثر ما يستعمل ذلك للسباع: الواجلَعر يكْنى به عن ذي البطن، ويق

قال . بنو اجلَعراء: ، وهو نبز يعير به قوم من العرب فيقال هلم"أيفتح اجلَعر فاه: "ومن أمثاهلم. الدبر
  : الشاعر

  بما فعلتْ بي الجعراء وحدي  َأبِلغْ بني جشَم بِن بكٍْر أال
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. موضع الرقمتني يكتنفان ذَنب احلمار: واجلاعرتان. جعاِر، معدول: وتسمى الضبع. والسباع كلها تجعر

حبل يشده الساقي إىل وتد مث يشده يف : واِجلعار. سب يسب به اإلنسان إذا نسب إىل لؤم: واِجلعرى
   :قال الراجز. حقِْوه لئالّ يقع يف البئر

الشَّقي قَبح إن الِجعار  

  : وقال آخر

رماِنعي من القَد ليس الِجعار  

ْرمحبوٍك مرتُ بمولو تجع  

  .موضع معروف كان النيب صلّى اللّه عليه وسلّم نزل به يوم قَسم غنائم هوازن: واِجلِعرانة

  .ه، أي رددته إليهمورجعته إىل أهل. رجع يرِجع رجعاً ورجوعاً: ويقال

  : قال الشاعر. وأرجع يده إىل سيفه ليستلَه أو إىل ِكنانته ليأخذ سهماً

  عنه فعيثَ في الِكنانة يرِجع  له أقراب هذا رائغاً فبدا

والسماِء ذاِت : "ويف الترتيل. املطر: الرجع: وقالوا. الغدير أو املاء يترقرق على وجه األرض: والرجع
  : قال الشاعر يصف سيفاً. بل املاء بعينه رجع هكذا يقول أبو عبيدة: وقال قوم". رجعال

 ثاخَ في محتفٍَل يختلي ما  أبيض كالرجع رسوب ِإذا

رجوع الطَّري بعد ِقطاعها إذا رجعت من املواضع احلارة : والرجاع. يقطع: جمتمع اللَّحم، وخيتلي: حمتفَل
وناقة راجع، وهي اليت يضرا الفحلُ . ما وقف على أنف البعري من ِخطامه: والرجاع. باردةإىل املواضع ال

  .وقد مست العرب رجعاً ومرِجعة. فال تلْقَح، واملصدر الرجاع

  .وبعري رجيعَ سفٍر، مثل ِنضو سفٍر. يكْنِى به عن ذي البطْن: والرجيع

". إن إىل ربك الرجعى: "ويف الترتيل. عك ورجوعك ورجعاك، مقصورإىل اهللا عز وجلّ مرِج: ويقال

طَلَق فالن امرأته طالقاً يمِلك الرجعة : ويقال. وإىل اللّه مراجع األمور، مجع مرِجع. رجعانك: ورمبا قالوا
وقيل حلي . الذكور واشترى اإلناثارجتع فالن إبالً، إذا باع : ويقال. والرجعة والرجعى، مقصور أيضاً

وحبل . ماء هلُذيل: والرجيع". أوصانا أبونا بالنجع والرجع: "فقالوا. ِبم كثرت أموالُكم: من العرب
  .وثوب رجيع، إذا أخلق مث طوي. رجيع، إذا نقض مث فُتل

 رعجاً وارتعج ارتعاجاً، إذا اشتد وأرعج الربق إرعاجاً ورعج. االضطراب الشديد: والرعج والرعج
عجر البعري عجراً وعجراناً، إذا : والعجر من قوهلم. ورعجين هذا األمر وأرعجين، إذا أقلقين. اضطرابه

، أي "أطلعته على عجري وبجري: "ومن أمثاهلم. وكل عقدة يف عصب فهي عجرة. عدا عدواً شديداً w
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، أي مهومي "إىل اّهللا أشكو عجري وبجري: "وقال علي رضي اهللا عنه. ريعلى عيويب وغامض ِس
والعصا عجراُء، إذا كانت ذات . وكل عقدة يف عصاً فهي عجرة. وأحزاين، هكذا فسروه، واهللا أعلم

إين :  قال.عجراُء من سلَم: ما عندك يا راعي الغنم؟ قال: وقال رجل من العرب للحطيئة وهو راٍع. غجٍر
وقد مست العرب عجرة وعجرياً وأَعجر . بطن من العرب: وبنو عجرة. للضيف أعددتها: قال. ضيف

وهو مأخوذ . عاجر الرجلُ، إذا عدا من خوف، وكذلك البعري، وهو مثل كارز يف املعىن: ويقال. وعاِجراً
واعتجر، . اعتجر الرجلُ بِعمامته، إذا لواها على رأسهو. مر البعري يعِجر، إذا عدا عدواً شديداً: من قوهلم
  : قال الراجز. إذا احتزم

 به معتَِجراً ببرِده جاءت

ِدهحتَردي بنسيج و فواءس  

    

: وحافر عِجر. الفرس الِعنني، وكذلك من الناس: والعِجري. معروفة، تكون باليمن: واملَعاجر من الثياب

  . ثوب تعتجر به املرأة، أصغر من الرداء:واِملعجرة. صلب

الرجلُ، إذا صار أعرج إذا تعارج. وعِرج ،جرأيضاً. وع جروقالوا ع.  

  .ومصدر عِرج عرجاً. وعرج يف اَألدرجة، إذا صعد فيها يعرج عروجاً

. ا معرجاً أو ِمعرجاً وِمعراجاًوميكن أن يكون واحده. معارج املالئكة إىل السماء، واهللا أعلم: واملَعارج

سبب تنحدر عليه املالئكة من السماء، وهو الذي يعاينه املريض عند : واِملعراج، فيما زعم أهل التفسري
بطن : وبنو عريج. حي من العرب: وبنو اَألعرج. موته فيشخص ببصره، وال حياة بعد رؤيته، واللّه أعلم

ِظمء من أظماء اإلبل، وهو أن تشرب يوماً بالغداة ويوماً : والعرجياء. و عِريج أيضاًمنهم أيضاً، وكذلك بن
ِشيرجياء. بالعقال الشاعر. موضع: والع :  

ةُ تدري أنَّني رجٌل لكنيُسه  را احتُلَِت اُألزلم يجاءرعلى ع  

عرجت : ويقال. بعة العرجاء، فمن كالم العامةالض: فأما قوهلم. وال يقال للذكر أَعرج. الضبع: والعرجاء
قال . عرجوا بنا يف هذا املكان، أي انزلوا بنا فيه: ويقال. على فالن، أي عطفت عليه، واملصدر التعريج

  : الراجز

جعى أدوقال لهم والليُل أح  

  طال السرى عليكم فعرجوا

w  جهيهاتَ أو يبدو الصباح اَألبلَ
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وكذلك عرج . وانعرج الطريق، إذا مال. ما يل عليه عرجة وال تعريج وال معرج، أي تلبث: ويقال
القطعة من اإلبل ما بني : والعرج. ناحيته: ومعرج النهر. حيث مييل يمنةً ويسرة: الوادي والنهر ومنعرجه

  : قال الشاعر. ثالمثائة إىل األلف، واجلمع أعراج

 وتَلُفُّ الخيُل أعراج النَّعم  يوم تُبدي الِبيض عن أسوِقها

والعِرج . ضرب من احليات أصم ال يقبل الرقية، يطِفر كما تطِفر األفعى، واجلمع أُعيِرجات: واألعيِرج
.  البعري يعرج وحِقبعِرج: الذي ال يستقيم بوله، زعموا، لِقصٍر يف ذَكَره يقال: من اإلبل، حنو احلَِقب

  .موضع باحلجاز معروف، تنسب إليه العرجي الشاعر: والعرج

  غ -ر-ج

  .أُمهلت

  ف -ر-ج

وبه سمي املوت اجلارف إذا . مصدر جرفت الشيَء أجِرفه وأجرفه جرفاً، إذا أخذته أخذاً كثرياً: اجلَرف
ما جوخه السيلُ : وجرف النهر والوادي.  األرضاجترف الناس، والسيلُ اجلارف ألنه جيترف ما على
. ِجرفَة: وذكر أبو حامت عن غَيثَةَ أُم اهليثم أا قالت. حىت يقطعه فيمنع الطُرق، واجلمع أجراف وجروف

وجفْرة . اجلَذَع من ولد الضأن، واجلمع أجفار وِجفَرة: واجلَفْر. وكل شيء جرفت به شيئاً فهو ِمجرفة
: واِجلفار. معروفة، واجلمع ِجفار وأجفار، وهي حفرة يف األرض: واجلُفْرة يف األرض. وسطه: الفرس

  : قال الشاعر. موضع بنجد

ذاباً وكانا غَراما  الِجفار ويوم النِّسا ويومِر كانا ع  

. موضع: واَألجفَر. عظيم اجلُفْرة: وفرس مجفَر. وجفَر الفحلُ جفوراً، إذا عجز عن الضراب، فهو جافر

  : قال الشاعر. البئر الواسعة غري املطوية: واجلَفْر. ِكنانة النبل إذا كانت من خشب حمفور: واجلَفري

  بأيٍر على جفِْر الهباءة َأسودا  أبا ِحصٍن حذيفةَُ مثْفَر فإن

ولغة ألهل اليمن .  وهو من اجلَفْروقد مست العرب جيفَراً وأحسب الياء فيه زائْدةً،. موضع: اهلَباءة
  .فعلت ذلك من جفَِر كذا وكذا ومن جفَرى كذا، أي من أجله: يقولون

  .ورجف الشيُء يرجف رجوفاً ورجفاناً، إذا اضطرب اضطراباً شديداً
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جف القلب، إذا ور. والرجفة أيضاً" يوم ترجف الراجفةُ: "ويف الترتيل. ورجفَِت األرض، إذا زلزلت
  : قال الشاعر. ويسمى البحر رجافاً الضطراب موجه. اضطرب من فزع

  حتى تغيب الشمس في الرجاِف  إذا الرياح تناوحت والمطِعمين

  .أرجف الناس بكذا وكذا، إذا خاضوا فيه واضطربوا: وإمنا قيل. يعين البحر

    

مها فَجران أحدمها املستطيل وهو الذي يسمى ذَنب السرحان، حمرة الشمس يف سواد الليل، و: والفَجر
ليس الفجر : "ويف احلديث. واآلخر املستطري وهو املنتشر يف األفق الذي حيرم على الصائم األكلَ فيه

إمنا ومنه الفجور من اإلنسان، . وانفجر املاء وغريه انفجاراً، إذا انبعث سائالً". باملستطيل ولكنه املستطري
ورجل ذو فَجر، إذا كان يتفجر . فَجر الرجلُ يفجر فُجوراً فهو فاجر: يقال. هو انبعاثه يف املعاصي

  : قال الشاعر. باخلري

  وذو فَجٍر في القوم غير حقَلَِّد

  : وقال اآلخر. البخيل: احلَقلَّد

 فَجٍر تأوي إليه األرامُل بذي  عجفَ أضيافي جميُل بن معمٍر

ويف حديث النيب صلَى اهللا عليه . وأيام الِفجار أربعة أفِْجرة، أيام كانت بني قُريش وقيس يف اجلاهلية
موضع انفجار املاء : واملَفْجرة والفُجرة. ، أي أُناوهلم النبل"كنت يوم الِفجار أَنبلُ على عموميت: "وسلَّم

قال . يا فَساِق: فَجاِر أقبلي، معدول، كما يقاليا : ويقال للمرأة. من احلوض، واجلمع فجر ومفاجر
  : الشاعر

  فحملتُ برةَ واحتملتَ فَجاِر  اقتسمنا خُطَّتَينا بيننا إنّا

  .املتسع منه: وفُجرة الوادي وثُجرته. أرض تطمئن فتنفجر فيها أودية: واملَفْجرة. موضع: والفُجري

اللذان يخاف على اإلسالم منهما، الترك وسودان : والفَرجان. ألمنالثَّغر بني موضعي املَخافة وا: والفَرج
  : قال الشاعر. وكل موضع مخافٍة فَرج. مصر

 المخافِة خَلْفُها وأمامها مولَى  فغَدتْ ِكال الفَرجين تحسب أنه

كْنى به عن قُبل املرأة والفَرج ي. يعين بقرة وحشية أُكل ولدها فهي تتوقَّع الشر من خلفها وقُدامها
: وقد يقال. وقوس فُرج وفاِرج، إذا انفجت ِسيتاها. وفَرس بعيد ما بني الفُروج، يعين القوائم. والرجل

  .قوس فَريج

w  : قال الشاعر. الراحة من حزن أو مرض: والفَرجة، بفتح الفاء. اخلَصاصة بني الشيئني: والفرجة
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 له فَرجة كحلِّ الِعقاِل ِر  ن األمربما تَجزع النفوس م

. ضد اهلم: والفَرج. امرأة فُضل: وامرأة فُرج، إذا كانت يف ثوب واحد، لغة ميانية، كما قال أهل نجد

: ورجل مفْرج، إذا كان محيالً ال والء له إىل أحد وال نسب، ومن قال مفْرح، أي مثْقَل بالدين من قوهلم

ال يترك يف اإلسالم : "ويف احلديث. الذي يحمل من بالد العجم: واحلَميل. ا األمر، أي أثقلينأفرحين هذ
وقد مسوا فَرجاً وفَراجاً . قبيلة من العرب: وبنو مفِْرج. ، أي ال بد وأن يتعلق بوالء أو نسب"مفْرج

وزعم األخفش أن الدارابِزين يسمى . روجاليت هلا فُ: والدراعة املفروجة. معروف: والفَروج. ومفَرجاً
  .قبيلة من العرب: وبنو ِتفِْرجة. ويقال للرجل ِنفِْرجة، أي جبان. تفاريج

  ق -ر-ج

  .أُمهلت وجوهها وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل -ر-ج

  : قال الشاعر. ومجع جرل أجرال. أرض جِرلة وجرِولة وجرولة، إذا كانت ذات حجارة

 ضِرم الرقاِق مناِقَل األجراِل   مشتِرٍف وإن بعد المدىمن كُّل

  : وقال آخر

  يا نَخُْل ذاتَ القاع والجراوِل

  تَطاولي ما شئِت أن تَطاولِي

  .وقد مست العرب جروالً

ل ورج. الرجالة، الواحد راجل، مثل شارب وشرب وصاِحب وصحب: والرجل. معروفة: والرجل
  : قال الشاعر. صبور على املشي: رِجيل

  ويقضي حاجه الرجُل الرِجيُل  يروح المرء لَهواً بِمثِْلهما

جالُء. مجع حاجة: حاجة رقال الشاعر. يصعب فيها املشي: وحر :  

 طوٍد وحرة رجالء رأس  ليس ينجي مواَئالً من ِحذاٍر

  : قال الشاعر. وامرأة رجيلة

  شَِهدتْ عليِك بما سريِت شُهود  نَّى سريِت وأنِت غير رجيلِةَأ

w  : قال الشاعر. مجع راجل أيضاً: ورجال
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  ومن يدعي الداعي إذا هو نددا  شَددتُ على رجاِل سعٍد وناِبٍل

  : وفسروا بيت الراعي. ورأيت ِرجالً من جراد، أي قطعة عظيمة

  غَرثان ضرم عرفَجاً مبلوال  أعلى تَلْعٍةكدخاِن مرتِجٍل ب

    

وقوم رجاىل ورجالة ورجلة، أي مشاة . أي كدخاِن رجٍل قد أصاب ِرجالً من جراد فهو يشتوي منها
  : قال الشاعر. على أرجل

 تَواصى به األبطاُل ِسجينا ضرباً  ورجلَةً يضربون البيض عن عرٍض

لة. يل أيضاً، أي صلبوِسججض: والرون : قال أبو حامت وقوم من متحذلقي املولَّدين. نبت من احلَميسم
. وفَرسق أَرجلُ واألنثى رجالُء، إذا كان يف إحدى رجليه بياض. الرجلة وال أعرف هذا: البقلةَ احلَمقاَء

. معروف، عريب صحيح: واِملرجل. ن الرجلة، أي املشيوشكا فال. ورجل بين الرجلة، إذا كان بين اجلَلَد

  .ورجل الرجلُ شعره، إذا سرحه

. وارجتل خطبة، إذا أنشأها. وترجل الرجل يف البئر، إذا رمى بنفسه فيها. وترجلَِت الضحى، إذا انبسطت

  .وفَرس رجيل، أي جريء على املشي. وأرجلت الفصيلَ مع أمه يرضع مىت شاء

  م -ر-ج

فالن حسن اِجلرم، أي حسن خروج الصوت من اِجلرم، ومجع اِجلرم جروم : وقوهلم. اجلسم: اِجلرم
وبه سمي . الذَّنب أجرم يجرم إجراماً، وجرم جيِرم جرماً، واالسم اجلُرم، واملصدر اجلَرم: واجلُرم. وأجرام

بطنان من العرب، بطن يف قُضاعة : وبنو جرم.  جاِرم ومجِرمورجل. واجترم جيترم اجتراماً. الرجلُ جرماً
  : قال الشاعر. واآلخر يف طيىء

 ملْك العراق إلى عماِن له  أبعد الحارِث المِلِك بِن عِمِرو

 هواناً ما أتيح من الهواِن  بني شَمجى بِن جرٍم مجاورةً

  : قال الشاعر. أيضاً، بطن يف بين ضبة واآلخر يف بين سعدبطنان : وبنو جاِرم. وقد مسوا جاِرماً

 رمِلها والجارمي عميدها إلى  إذا ما رأت حرباً عب الشَّمس شَمرتْ

وجاء زمن . وجرمت النخلةَ أجِرمها جرماً، إذا صرمتها. يريد عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن متيم
: والتمر اجلرمي. ما يلتقط من الكَرب بعد ما يصرم النخل: واجلُرامة. و الصراماِجلرام، أي زمن اِجلداد، وه

w  : قال الشاعر. املصروم
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  كسج الهاجري جريم تَمِر  غارٍة أوضعتُ فيها وربةَ

  : قال الشاعر. والرجل الذي جيرم التمر جاِرم، واجلمع جرام

  كأن أصواتَها أصواتُ جراِم

  : قال الشاعر. فالن جرمية أهله، أي كاِسبهم: قالوي

 الِعقْبان خائتةَ طَلوبا من  إذ غَدوا ضمنتُ بزي كأني

  ترى ِلعظام ما جمعتْ صليبا  ناهٍض في رأس ِنيٍق جريمةَ

  : قال الشاعر. الذَّنب: واجلرمية أيضاً. على اجلبل، يصف عقاباً، أي تكتسب لفرخها

 بالمال التِّالد وبالحكِْم فَديناه  جارم في جريمٍةإذا جر منّا 

معناه حقّاً : قال أبو عبيدة. ال جرم ألفعلن كذا وكذا: وتقول. قوله باحلُكْم يعين نعطيهم حكمهم
  : ألفعلن، واحتج بقول الشاعر

  جرمتْ فَزارةُ بعدها أن يغضبوا  طعنتُ أبا عيينَةَ طعنةً ولقد

اليت يجتمر : واِملجمرة. معروف جمرة وجمر: واجلَمر. التمر املصروم: واجلُرامة. حقَّت هلم الغضبأي أَ
بنو احلارث بن كعب، وبنو نمري : وجمرات العرب. رمي احلصى مبكَّة، واجلمع جمرات: واِجلمار. فيها

. أربع جمرات، ويزيد فيها بين ضبة بن أُدهم : وكان أبو عبيدة يقول. بن عامر، وبنو عبس بن بغيض

ضبة أشبه باجلَمرة من بين نمري، مث : ثالث، فقال: إنك قلت لنا مرةً: فقلت أليب عبيدة: قال أبو حاِمت
فطَِفئَت مجرتان وبقيت واحدة، طَفئت بنو احلارث ألم حالفوا نهداً، وطَفئت بنو عبس النتقاهلم : قال

بغا، : من أطفأها؟ قلت: وطَفئت بنو منري، فقال: فقلت له: قال. بن صعصعة يوم جبلةإىل بين عامر 
مجرت اجليش، : ويقال. غالم كان مللك بغداد يف ذلك الزمن أُخرج إليهم فقتلهم: بغا. فضحك وسكت

ويسمى . معروف: نخلةوجمار ال. ومجرت املرأة شعرها، إذا مجعته فعقدته يف قفاها. إذا مل تقفله من الثَّغر
وجاء القوم جماراً، أي جاءوا . ومجرت النخلَ جتمرياً، إذا قطعت جمارها. اجلامور، لغة فصيحة: اجلُمار

قال . الليل املُظلم: وابن جِمري. وهذا جمري القوم، أي جمتمعهم. قبيلة من العرب: وبنو جمرة. بأمجعهم
    : كعب بن زهري

  في ظلمة ابن جميٍر ساور الفُطُما  حَل ِبطائلٍةأغار ولم ي وإن

أمجر القوم على األمر، إذا اجتمعوا : ويقال. وأمجر الرجلُ عدواً، وكذلك البعري. الليل املُقمر: وابن ثَمري
  .املوضع الذي ترمى فيه اِجلمار: وامر. عليه، زعموا

wالنجوم اليت يرمى ا، وبذلك سمي : والرجوم. ر أو غريهمصدر رمجته بيدي أرجم رجماً حبج: والرجم
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القرب، بفتح الراء وضمها والضم أعلى، ويجمع رجماً : والرجمة. الشيطان رجيماً فَعيل يف موضع مفعول
ا ناضل وأرجم الرجلُ عن قومه وراجم عن قومه، إذ. ورجم الرجلُ بالغيب، إذا تكلّم مبا ال يعلم. وِرجاماً

  : قال الشاعر. موضع: وِرجام. عنهم

 تَأبد غَولُها فِرجامها بِمنًى  عفَِت الديار محلها فمقامها

  : قال الشاعر. حجر يشد بطرف عرقُوة الدلو ليكون أسرع الحندارها: والرجام

  ومقْطَع حرة بعثا ِرجاما  إذا علَوا وِجيناً كأنّهما

  .الصلب من األرض: الوجني

قد : لقب رجل من العرب كان سيداً ففاخر رجالً من قومه إىل بعض ملوك احلرية فقال له: ومرجوم
  : قال الشاعر. رمجتك بالشرف، أي حكمت لك به، فسمي مرجوماً

  رهط مرجوم ورهطُ ابِن المعلّْ  من لُكَيٍز حاضر وقَِبيٌل

  .لقب: اجلارود.  جد اجلارود ِبشر بن عمرو بن املعلَّىيريد املعلَّى، وهو

  .قبيح الكالم، تراجم القوم بينهم مبراجم قبيحٍة، أي بكالم قبيح: واملَراجم

  .عن غري يقني: وكالم مرجم. وفرس ِمرجم، أي يرجم األرض حبوافره يرميها ا

 فعظُم بطنها وهزلت، والشاة ممِجِر واجلمع مماجر، وأجمرِت الشاةُ، إذا حملت. اجليش العظيم: واملَجر
ونهي عن اإلجمار يف البيع، وهو ِشرى ما يف بطون . فإذا كان ذلك من عادا فهي ِممجار وِممجر

  .احلوامل

 ومرج أمر الناس، إذا اختلط، فاألمر ماِرج. يمِجر فيها املالُ، زعموا، أي يهزل: وسنة ممِجرة وممجر

الذي : ومرج اخليل. ، أي متفرق الشعاع"من مارج من نار: "قال أبو عبيدة يف قوله عز وجلّ. ومريج
وخوط مريج، أي . ومرج اخلامتُ يف اإلصبع، إذا تقلقل فيها. تمرج فيه، أي تترك الذكور مع اإلناث

  : قال الشاعر. ملتٍو أعوج: وسهم مريج. مشتبك يف األغصان

 كأنه خُوط مريج فخَر  غَتْ فالتمستُ به حشاهافرا

  ن -ر-ج

ويقال للدرع إذا قَدمت . جرنَ احلبلُ جروناً، إذا تحات ِزئْبره والن، وكذلك الثوب، وهو جاِرن
، وهو ورمبا سمي موضع التمر جريناً أيضاً. واجلَرين للبر مثل اِملصطَح للتمر. قد جرنت جروناً: والنت

  .اجلَوخان
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: والسوط ارن. الذي يسمى باملدينة اِملهراس، وهو حجر منقور يصب فيه املاء، ويتوضأ منه: واجلُرن

لقب رجل من شعراء : وِجران العود. باطن عنقه، واجلمع جرن: وِجران الدابة. الذي قد مرنَ ِقده فَالنَ
  .العرب

. ورجن القوم باملكان، إذا أقاموا به أيضاً.  باملكان يرجن رجوناً فهو راجن، إذا أقام بهورجن الدابةُ

  .اللؤلؤ الصغار، هكذا يقول أبو عبيدة: واملَرجان. املكان الذي يرجن فيه: واملَرِجن

ر الرجلُ ينجر نجراً، إذا ونِج. فالن من نجٍر كرٍمي ومن ِنجاٍر كرٍمي، أي من أصل كرٍمي: والنجر من قوهلم
ورِزيران ومتّوز، . شرب املاء فلم يما حقوم أ وظن ،راً ناجٍر، وهو أشد ما يكون من احلرهي شمومنه س

: والنجر. اخلشبة اليت يدور فيها: ونجران الباب. وهذا غلط، إمنا هو وقت طلوع جنمني من جنوم القَيظ

ار، والنججارة ِصناعتهعمل الن.  

اخلشبة اليت يكرب ا، وال أحسبها : والنوجر. قبيلة من العرب: وبنو النجار. حصن باليمن: والنجري
  .فأما أَنجر السفينة ففارسي معرب. املَحالة اليت يسنى عليها: واملنجور، يف بعض اللغات. عربية حمضة

  : قال الشاعر. ن، وأحسبه مولَّداًلعبة يلعب ا الصبيا: واِملنجار

ٍم في رحالهمصيسعى بع دريسعى بِمنْجاِر  والو كأنه العب 

  .عصم هذا عصم األعرج أبو حنش، رجل من بين تغلب قتل شرحبيل امللك الِكندي يوم الكُالب

  .مداس احلنطة والشعرية لغة ميانية: واجلَنور. موضع: ونجران

  و -ر-ج

    

والسبعة مجٍر كما ترى، إذا كان معها . ِجرو الكلب وغريه من السباع، واجلمع ِجراء وأَجٍر: رواِجل
  : قال الشاعر. ِجرو ِقثّاٍء، وِجرو حنظلٍة، وجرو ِبطّيخ: وكثر ذلك حىت قالوا. ِجراؤها

ؤجؤها كأنام جواعيها  مجلوزةً قُد غْدحنظلٍة لم ي وأو ِجر  

وقد مست . وألقى الرجلُ ِجروته، إذا ربط جأشه وصرب على األمر. سب هذا البيت مولَّداً وال أعرفهوأح
  .جرية، تصغري ِجروة: ومسوا أيضاً. بطن منهم: وبنو ِجروة. العرب ِجرواً وجرياً

هو جائر عنه، ومنه وكل مائل عن شيء ف. جار عن الطريق، إذا مال عنه: ويقال. ِضد القصد: واجلَور
ر احلاكم إذا مال عن احلقوز، كما يقولون: ويقولون. جووكذلك يقولون. جائر: طريق ج : رورجل ز
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وكان األصمعي يعيب على أيب عبيدة تفسريه قول حاجب بن زرارة . يف معىن زائر، ونوم يف معىن نائم
  : يوم جبلَة

مهذا والِعناقُ والنَّو شَتّان  

موفي ِظلِّ الد الدائم بشْروالم  

ما ابن الصباغ وهذا، وأنى ألهل جند الدوم، وإمنا الدوم باحلجاز وحاجب جندي فأنى له : فقال األصمعي
  : وقال الراجز. دوم، وإمنا أراد يف الظل الدوم أي يف الظل الدائم

روِب ميبالخُب هنشْيوم  

  ادى الفتياتُ الزوركما تَه

  .يريد الزوار

رٍر وأين الغَوسألن عن غَوي  

روج منهن بعيد روالغَو  

  .شديد صلب: ورجل ِجور. يريد جائر

  .وراج األمر يروج روجاً ورواجاً، إذا جاءك يف سرعة فهو رائج

وأوجرته الدواَء . ها، وربما استعري لغريمهاوالوجار، واجلمع وجر، وهو سرب الثعلب والليوث وما أشبه
. موضع بني مكة والبصرة تنسب إليه الوحش: ووجرة. أُوِجره إجياراً، والدواء وجور، وأجازوا وجرته

أنا من هذا األمر أوجر، يف : ويقال. هي أربعون ميالً ليس فيها مرتل فهي مرت للوحش: قال األصمعي
  .معىن أَوجلُ

  ه -ر-ج

ورجل . وجهرت البئر، إذا نزفت ماءها. وجهرين الرجلُ، إذا راعك مجالُه وهيئته. ِضد السر: اجلَهر
وكبش أجهر، ِإذا سِحر يف . وجهرته الشمس، إذا أسدرت بصره. ذو رواء، وامرأة جهرية: جهري

غَر تباً قد غَِشيرغهالشمس، وكذلك الفرس إذا كان مه وجههرياً . تر وجأجه ت العربوقد مس
. وقد اشتق من اجلَهر جهور، وهو اسم، الواو فيه زائدة. ورجل جهري الصوت، إذا كان غليظَه. وجهران

  : قال العجاج. كثروا يف عيين: وأجهرت اجليش واجتهرته، معناه

رهكأنما زهاؤه لمن ج  

غِْره لمن وو ليل وِرزغَر  w
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  .فأما جوهر ففارسي معرب

  .الغبار، بفتح اهلاء وتسكينها: والرهج

وهجرت الرجلَ ". ال تقولوا هجراً: "ويف احلديث. ما ال ينبغي من الكالم: واهلُجر. ِضد الوصل: واهلَجر
  .وهجر املريض، إذا هذَى. أهجره هجراً

واهلَجري . وسمي املهاجرون ملهاجرم أهلَهم وأرضهم.  من اهلَجروهاجر الرجلُ أهلَه وقومه، فاعل
  .انتصاف النهار: واهلاجرة واهلَجر

. وأهجرِت اجلاريةُ، إذا شبت شباباً حسناً فهي مهِجرة. هجر القوم جرياً، إذا ساروا يف اهلاجرة: ويقال

حقِْو البعري مث يشد يف أحد رسغي يديه هجرت البعري حبل يشد يف : واِهلجار. ويقال للنخلة والناقة كذلك
  : قال الشاعر. أهجره هجراً، فهو مهجور

 ما بين مأبوٍض ومهجوِر ينْزون  فكَعكَعوهن في ضيٍق وفي دهٍش

د املشدود باإلباض، وهو حبل يش: واملأبوض. ردوهن: فكعكعوهن. روى األصمعي ضيٍق، وغريه ِضيٍق
واهلَجر . بلد معروفة، ال يدخله األلف والالم: وهجر. بالرسغ إىل العضد وال يعقل عقَالً فتثىن به يده

وتكلَّم فالن . بطن من بين ضبة: وبنو هاجر. موضع أيضاً: واهلُجري. موضع، باأللف والالم: أيضاً
ِجرياه، أي دأْبه، ورمبا قالوا ِهجريى يف وزن وما زال ذاك ِهجرياه وإه. باملَهاجر، أي بالكالم القبيح

  .ِفعيلَى

  : قال الشاعر". قبلَ الساعِة اهلَرج: "ويف احلديث. الِفتنة يفَ آخر الزمان، واهللا أعلم: واهلَرج

 بالغ من ِفتنٍة غيِر هرج أم  ليت ِشعري أأوُل الهرج هذا

    

وهِرج الرجلُ يهرج هرجاً، إذا أخذه البهر من حر .  إذا أكثروا فيههرج القوم يف احلديث يهِرجون،: يقال
شديد العدو، : وفرس ِمهرج. هِرج الفرس يهرج هرجاً، إذا أخذه البهر من شدة العدو: ويقال. أو مشي

  : قال الراجز. وكذلك فرس هراج

  غَمر األجاري ِمسحاً ِممعجا

   الماء ِمذًْأى ِمهرجابعيد نَضح

  : وقال الراجز

همقْسالكريم م فشاع في الحي  

هِزمحاج نَبيٍل مرمن كل ه  w
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وهرجت . والقوم مهِرجون، إذا هِرجت إبلُهم. وأهرج البعري، إذا حمل عليه يف السري حىت يأخذه البهر
  : قال الشاعر. بالسبع، إذا زجرته

  ٍل وخَصٍم ِمبدِهوكَيِد مطّا

  ينوي اشتقاقاً في الضالل الِمتْيِه

  هرجتُ فارتد ارتداد األكْمِه

  .بات الرجلُ يهِرج املرأةَ ويهرجها، كناية عن النكاح: ويقال

  .وبات الرجلُ يهِرج األحالم، إذا بات حيلم يف نومه، وقالوا يهِلج بالالم

  ي -ر-ج

جيِر ألفعلن كذا وكذا، كلمة : ويقولون. ي جرياً فهو جاٍر، وأجراه غريه يجريه إجراًءجرى الشيُء جير
  : قال الشاعر. يؤكِّدون ا كتأكيدهم بالقسم

  يِقلَّ صديقُك العلَماء جيِر  تَفْخَر ببيتك من معد فإن

  . اهللاوهذا باب يستقصى يف املعتلّ إن شاء. يقُلْ تصديقَك: ويروى

  باب الجيم والزاي

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

  س -ز-ج

  .أُمهلت اجليم والزاي مع السني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  ع -ز-ج

وجزع الرجلُ الوادي جيزعه جزعاً، إذا قطع ِجزعه، وهو . جزع الرجلُ جيزع جزعاً من مصيبة أو أمل
هذا اخلَرز املعروف الذي تسميه العامة : واجلَزع، بفتح اجليم. عطفه ومنقطعه، ثالث لغاتوسطه ومن

. وما بقي يف اإلناء إال ِجزعة وخزعة وجزيعة، وهو القليل من املاء، وكذلك هو يف الِقربة واإلداوة. ِجزعاً

وقال . واجنزع احلبلُ، إذا انقطع. و ذلكجمزعة، إذا أرطبت إىل نصفها أو حن: ورطَبة جمزعة، وقال أبو حامت
اجنزعت العصا، إذا : ويقال. اجنزع: اجنزع، وال يقال إذا انقطع من طرفه: إذا انقطع بنصفني قيل: قوم

wهذا الصبغ األصفر الذي : واجلُزع. اِملحور الذي تدور فيه املَحالة، لغة ميانية: واجلُزع. انكسرت بنصفني
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  .اخلشبة اليت يعرش عليها الكَرم: واجلاِزعة. ض اللغاتيسمى العروق يف بع

  .لغة يف اجلَأْز، مهموز، وهو الغصص جِئز الرجلُ جيأَز جأْزاً، وكذلك جِعز جيعز جعزاً، إذا اغتص: واجلَعز

. واالسم الزعجأزعجين زعجاً، : وقد قالوا. أزعجين هذا األمر إزعاجاً، إذا أقلقين: والزعج من قوهلم

  : قال الراجز. وانزعج اإلنسان من موضعه، إذا تنحى عنه

  لوال األبازيم وأن المنِْسجا

  ناهى عن الذِّئبة أن تَفَرجا

  ألقْحم الفارس عنه زعجا

وعجز . لَىمعروف، ويقال عجر أيضاً وامرأة عجزاُء، وال يقال للرجل أَعجز، وإمنا يقال آ: والعجز
الرجلُ عن الشيء يعِجز، وعجزِت املرأةُ تعجز عجزاً، إذا صارت عجوزاً، وعِجزت تعجز عجزاً، 

وعقاب عجزاُء، . بنو نصر بن معاوية وبنو جشم بن بكر: وعجز هوازن. وكذلك الرجل، من التقصري
بل هي الشديدةُ : وقال قوم. يضاُء أو ريشتانإذا كان يف ذَنبها ريشة ب: اختلفوا يف تفسريه، فقال قوم

  : قال الشاعر. الدابرِة

  عجزاء تَرزق بالسلَي ِعيالَها  تَِبع الصوار بشَخِْصها وكأنما

الشديدة الكف، وهي إصبعه اليت وراء : بل العجزاء: وقال آخرون. القطيع من بقر الوحش: الصوار
آخر ولد املرأة إذا أسنت، : والِعجزة. وعجيس، إذا عجز عن الضرابفحل عجيز : ويقال. أصابعه

  : قال الشاعر. وكذلك الرجل

 َأسفََل من ُأواره بالسفْح  ها إن ِعجزةَ ُأمِه

 وقد سلبوا إزاره حيِه  الرياح خالَل كَشْ تَسفي

  في القوم أكرم من زراره  زرارةَ ال أرى فاقتُْل

وتسمى . والِعجازة، ويقال اإلعجازة شبيه بالِوسادة تشده املرأة على عجزها لتحسب أا عجزاء
  .العجازة، زعموا، واهللا أعلم: ويقال إلصبع الطائر، وهي الدابرة. اإلعظامة أيضاً

    

  .الدفع ورمبا كُين به عن النكاح: والعزج

  غ -ز-ج

w  .أُمهلت
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  ف -ز-ج

ومنه اجلُزاف واملُجازفة يف الشرى . جزف له يف الكيل، إذا أكثر: خذ بكثرة، ومن ذلك قوهلماأل: اجلَزف
  .والبيع، وهو يرجع إىل املساهلة

  .لغة يف الفَجس، وهو التكبر: والفَجز. السرعة يف املشي لغة ميانية ال أدري ما صحتها: واجلَفْز

  ق -ز-ج

وقد تقدم قولنا إن اجليم والقاف مل جيتمعا يف : قال أبو بكر. الكافأُمهلت وجوهها وكذلك حاهلما مع 
  .كلمة عربية إال حباجز، وهي قليلة مع ذاك، وكذلك الكاف

  ل -ز-ج

ما عظُم من احلطب، مث كثر ذلك حىت صار كل : واجلَزل. ِضد الشخت، الدقيق الضعيف: احلَطَب اجلَزل
وأجزلت للرجل . وعطاء جزل وجزيل. اًء جزالً وأجزلَ له من العطاءأعطاه عط: ما كثر جزالً، فقالوا

  : قال أبو النجم الِعجلي. العطاَء فأنا مجِزل

  الحمد هللا الوهوِب المجِزِل

  أعطى فلم يبخَْل ولم يبخَِّل

ورمبا قيل . ل شيءالقطعة العظيمة من التمر ومن ك: واجلزلة. وجزلَ يل من ماله، أي أعطاين قطعة منه
وجاء زمن اجلزال . وضرب الرجل الرجلَ بالسيف فجزله ِجزلتني، أي نصفني. لنصف اجلُلَّة ِجزلة

  : قال أبو النجم الِعجلي. واِجلزال، أي الصرام

  حتى إذا ما حان من جزالها

  وحطَِّت الصرام من ِجالِلها

مصدر جِزلَ البعري جيزل جزالً، وهو أن يكثر : واجلَزل. عقل والوقارما أَبين اجلزالةَ يف فالن، أي ال: ويقال
بل هو أن يهجم الدبر على جوفه فتخرج فَقاره من : وقال بعض أهل اللغة. الدبر يف ظهره فيجب سنامه

  : قال الراجز. ظهره

  فغادر الصمد كَظْهر األجزِل

  . احلمام، وستراه يف بابه إن شاء اللّهالفَرخ من ِفراخ: واجلَوزل

w  .بطن من العرب: وبنو جزيلة
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وكل عقْد عقدته حىت يستدير فقد جلَزته، وهو جلْز . العقَب املشدود يف طرف السوط األصبحي: واجلَلْز
  : قال الشاعر. املستدير كاحللقة يف أسفله: وجلْز السنان. وِجالز

 جلْز السنان بالنّفَِس أمسك   أمرك إذحِمدتَ أمري ولُمتَ

  .وقد مست العرب ِمجلزاً وجاِلزاً

  .والسنان ِمزجل. زجلُك الرجلَ بالسنان زجالً، إذا زججته به: والزجل

  : قال الشاعر. حلقة تكون يف زج الرمح: والزاِجل

كم فهانتْ فيم  عليه أن تَِجفَّ ِوطابِنيواجُلإذا حا لديه الز  

والزواجل أيضاً واحدها زاجِل، وهي خشبة تعطف وهي رطْبة حىت تصري كاحلَلْقة مث جتفف فتجعل يف 
بل الزاجل ما يسيل : وقال قوم. ماء الظليم: والزاجل، بفتح اجليم. طرف اجلزام أو احلبل تشد به األعكام
  : الشاعرقال . من دبر الظليم على البيض إذا حضنه

 بزاجٍل حتى رِوينا سِقين  وما بيضاتُ ذي ِلبٍد ِهجفٍّ

  : قال اهلذيل. السرعة يف املشي وغريه: والزلْج

 فِقدحه زِعٌل زلوج ِغرار  شديد العير لم يدحض عليه ال

ا، سميت بذلك لسرعة وبه سمي ِمزالج الباب، وهي اخلشبة اليت يغلق . أي سريع االنزالج من القوس
وفرس زلوج . وكل سريع زاجلٌ وكذلك سهم زاجل، إذا انزجل من القوس حىت يصيب اهلدف. انزالجها

  .سريعة يف السري: وناقة زلوِج

  .ولَِزج الشيُء يلزج لَزجاً، إذا متطَّط ومتدد، حنو اِخلطْمي والِبزر وما أشبهه، فهو الزج ومتلزج

  م -ز-ج

  : وروي بيت األعشى. ت النخلةَ أجِزمها جزماً، إذا خرصتهاجزم

  ةَ كالنَّخل طافَ بها المجتِزم  الواهب المائةَ المصطفا هو

وكل شيء قطعته فقد . فمن روى اتزم أراد اخلاِرص، ومن روى اتِرم أراد الصارم. اتِرم: ويروى
خطُّنا هذا العريب، وكان : واجلَزم.  لقصوره عن حظِّه من اإلعرابجزمته، وبه سمي اجلَزم يف الكالم

. خط ِحمير الذي كانوا يكتبونه: يسمى يف اجلاهلية اجلَزم ألنه اجنزم أي انقطع عن املُسند، واملُسند

  .حلف مييناً حتماً جزماً: ويقال. وجزمت اليمني، إذا قطعتها بتةً
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، "كانوا يأمرون الذين حيملون اِجلنازة باجلَمز: "ويف احلديث. من سري اإلبل أشد من العنقضرب : واجلَمز
أي السرعة، فكان ذلك شبيهاً بالسنة حىت مات عثمان بن أيب العاص الثَّقَفي، توفَي يف آخر خالفة 

وسمي البعري مجازاً . وىل بعد ذلكعثمان، وكان قد سقَى بطنه فِسري به سرياً رويداً فترك الناس السنة اُأل
  : قال الراجز. لسرعة سريه

  أنا النَّجاشي على جماِز

  حاد ابن حسان عن ارتجازي

  .ما يبقى من عرجون النخلة، وأكثر ما يستعمل ذلك يف الفُحال من النخل: واجلَمز

وقوس زجوم، إذا مسعت هلا زمجةً عند .  كلمةما مسعت له زجمة وال زجمة، أي: والزجم من قوهلم
  .النزع فيها، وإمنا ذلك للِقِسي العربية تسمع هلا كاحلنني

  .هو ذكر الِعقبان، وأحسبه معرباً، واجلمع زمامج: قال أبو حامت. جنس من الطري يصاد به: والزمج

. لعسل وما أشبه ذلك مزجت الشيَء أمرجه مزجاًمزجك الشيَء بغريه كاخلمر واملاء واللنب وا: واملَزج

وزعموا أن هذا اللّوز املُر يسمى . وكل نوع من الشيئني مزاج لصاحبه، والشراب مزج وممزوج ومزيج
  .اِملزج، وال أدري ما صحته لغة ميانية

  ن -ز-ج

وم أن منه اشتقاق اِجلنازة، وال وزعم ق. جنزت الشيَء أجنزه جنزاً، إذا سترته: استعمل من وجوهها
ويف اخلرب أن النوار ملا احتضرت أوصت أن . وأهل اليمن يسمون البيت الصغري جنزاً. أدري ما صحته

فاستبركْنا هذه الكلمة من : قال. إذا جنزمتوها فآذنوين: يصلِّي عليها احلَسن، فأُخرب احلَسن بذلك فقال
  : وأنشدوا. املَيت بعينه: اِجلنازة:  أهل اللغةوقال بعض. احلَسن يومئذ

الثَّكالى أوجعتْها الجنائز نينح  

  .جيل معروف، فأما قوهلم الزنج فخطأ: والزنج

  .لغة يف الزجم، ما مسعت له زجنة وال زمجة: والزجن

: ومن أمثاهلم". الشموس ناجزاً بناِجِزضرح : "ومن أمثاهلم. أجنزت الوعد فنجز: ِبنية قوهلِم: والنجز

الُمحاجزة : ويقال. وتناجز القوم يف احلرب، إذا تسافكوا دماءهم كأم أسرعوا فيها". أَنجز حر ما وعد"
  : قال الشماخ". إن أردمت املُحاجزة فقبل املُناجزة: "ويف وصية بعضهم لبنيه. قبل املُناجزة

  من السيراء، أو أواٍق نَواِجز   وأربعإزار شَرعبي فقال
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  .أي نقْد سريع

  و -ز-ج

: وقال بعض أهل اللغة. وجزت الشيَء أجوزه جوزاً، إذا قطعته. وسطه، واجلمع أجواز: جوز كل شيء

  .فأما اجلَوز املعروف ففارسي معرب. من هذا اشتقاق اجلوزاء ألا تعترض جوز السماء، أي وسطها

  .مصدر زجا الشيُء يزجو زجواً وزجواً، وأزجيته أنا إزجاًء وزجيته تزجيةً، إذا استحثثته: والزجو

زوج املرأة، واملرأة زوج الرجل، وكل اثنني زوج، وكل أنثى وذكر فهما زوجان، كذلك يف : والزوج
  : قال الشاعر. اهلودجالنمط يطرح على : والزوج". من كل زوجني اثنني: "الترتيل

هِظلُّ ِعصيها  من كّل محفوٍف يعليه ِكلَّةٌ وِقرام جوز 

سريعة احلركة فيما : ورجل وجز وامرأة وجزة. وكالم وجز ووجيز، إذا كان بليغاً. ضد الفرد: والزوج
  .ومنه كُنية أيب وجزة الشاعر. أخذت فيه

  ه -ز-ج

: ويقال للبعري إذا شرد أو مات. متاعه: وجهاز البيت. جهزت عليه، إذا قتلتهجهزت على اجلريح وأ

  .ضرب يف جهازه

  .واهلَجز لغه يف اهلَجس، وهي النبأة تسمعها خفيةً

وزعم قوم أن . ومجع هزج أهزاج. وسمي هرج الشعر لترنمهم كان فيه. مدك الصوت يف الترنم: واهلَزج
  .زيج مثل اهلَزيع من الليل وال أدري ما صحتهاهلَ

  ي -ز-ج

  : قال الشاعر. الناحية من األرض: اِجليز

ظّي من طعامكَمأني  يا ليته كان ح الِجيز سوادي عنكم نُأج 

  .وهذا باب يستقصى يف االعتالل إن شاء اهللا

  باب الجيم والسين

  مع الحروف التي تليهما في الثالثي الصحيح 

w  .مهلت اجليم والسني مع الشني والصاد والضاد والطاء والظاءأُ
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  ع - س-ج

اجلَعس هذا املعروف وليس كما تنسبه إليه العامة، إمنا اجلَعس موقع ذلك الشيء من األرض، والرجيع 
  : قال الراجز. بعينه جعموس

ْمباللّه وبالشَّهر األص ُأقِْسم  

    

  عمما لك من شاٍء تُرى وال نَ

مطَ المستحسك وإالّ جعاميس  

أرأيت من ال شِرب وال أكلَ وال صاح : "ويف حديث اجلَنني. مواالة الكالم على روي واحٍد: والسجع
أُسجع كسجع : "بطل، فقيل له: وأصحاب احلديث صحفوا فقالوا". فاستهلَّ أليس مثل ذلك يطَلّ

  : قال الشاعر.  احلمامةُ، إذا رددت صوتهاسجعِت: ويقال". اجلاهلية

واجعالس الحمام تَ وأبكتكطَِرب  واً غصون نَوائعحتميل بها ض  

وسجعِت . القَصد: والسجع. جائع نائع، أي متماثل ضعفاً: املَوائْل، من قوهلم: النوائع. يوانع: ويروى
  .الناقةُ، إذا مدت صوتها باحلنني

  .ضرب من سري اإلبل عسجِت الناقةُ عسجاً وعسجاناً وعسيجاً: عسجوال

  .ضربان من السري معروفان: والعسيج والوسيج

  : قال الشاعر. موضع كف الرامي من كَِبد القوس العربية: والِعجس والعجس واملَعِجس

لْئها كتومم الكَفِّ ال دون ها عن موضع   ِطالعسالوال ِعجالكفِّ َأفض  

القطعة : والعجاساء. عاجز عن الضراب: وفعل عجيس. وتعجست الرجل، إذا أمر أمراً فغيرته عليه
  : قال الشاعر. العظيمة من اإلبل أو من الليل

 َأشْلَى الِعفاس وبروعا بمحِنيٍة  إذا استأخرتْ منهما عجاساء ِجلَّةٌ

  .ناقتان: وبروعدعا للحلْب، والِعفاس : أشلى

  غ - س-ج

  .أُمهلت

  ف - س-ج
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  .لغة يف اِجلبس، وهو الضعيف الفَدم: اِجلفْس

وبيت . الستران املقرونان بينهما فُرجة، واجلمع سجوف وأسجاف: والسجف، بفتح السني وكسرها
  .مسجف، إذا كان كذلك، وربما مسي السجف ِسجافاً

  . أن منه بناء السفَنج، النون عنده زائدة، وهو الظُّليمفعل ممات، ذكر اخلليل: والسفْج

  .التكبر تفجس الرجلُ تفجساً، إذا تكبر: والفَجس

الفاثج : قال األصمعي. ناقة فاسج، وهي احلائل السمينة، واجلمع فواسج: أصل بناء قوهلم: والفَسج
  .الفتية احلائل: والفاسج

  ق - س-ج

  .لكافأُمهلت وكذلك حاهلما مع ا

  ل - س-ج

. جلسِت الرمخَةُ، إذا جثَمت: قالت أم اهليثم: وقال أبو حامت. جلَس جيِلس جلوساً، وأجلسه غريه

  : قال الراجز. جلْس، لصالبتها وِغلَظها: ومن ذلك قوهلم. الِغلَظ من األرض: واجلَلْس

  كم قد حسرنا من عالٍة عنِْس

  ِسكَبداء كالقوس وُأخرى جلْ

ى جندلغلظه وارتفاعه: ويسم ،قال الشاعر. جالس: ويقال للمنِجد. اجلَلْس :  

  وعن يميِن الجالِس المنِْجِد  من غار ِبه مفِْرعاً ِشماُل

  : وقال اآلخر

 لدى أبياتنا وهوازن سلَيم  إذا ما جلسنا ال تزال تَرومنا

  : وقال آخر مروان بن احلكم

  إن كنتَ تَقْبل ما نصحتُك فآجِلِس  فاهة كآسِمهاللفرزدِق والس قل

هؤالء جالّس : ويقال. جلَس ِجلْسةً حسنةً: ويقال. وقد مست العرب جالّساً وجالساً. أي أِقم بنجد
كرمي النحاس : "وذكر أعرايب رجالً فقال. مصدر جالسته جمالسةً وِجالساً: واِجلالس. امللك وجلَساؤه

  .األصل: والنحاس" اِجلالسطيب 
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وتساجل الرجالن، إذا . الدلو، وال يكون سجالً حىت يكون فيه ماء، واجلمع ِسجال وسجول: والسجل
  : قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أيب هلب. تفاخرا، وأصله من تساجلهما يف االستقاء، وهي املساجلة

  لْو إلى عقِْد الكَربيمأل الد  يساِجلْني يساِجْل ماجداً من

وأسجل فالنٌ، إذا كثر خريه وعطاؤه، فهو . عظيمة الضرع: وناقة سجالُء. الواسعة: والدلو السجيل
ِسِكل، أي ثالثة ختوم، ودفع ذلك أبو : الكتاب، وزعم قوم أنه فارسي معرب فقالوا: والسِجلّ. مسِجل

سرعة : والسلْج. م األصمعي فيه بشيء، وهو عريب صحيح إن شاء اللّهعبيدة وعلماُء البصريني، ومل يتكلَّ
، يريدون بذلك أنه يسهل عليه األخذ ويصعب "األكل سلَجان والقضاُء لَيان: "ومثل من أمثاهلم. االبتالع
  .ضرب من النبت: والسلَج. القضاء

  م - س-ج

وبنو . اجلسم بعينه: جلُسمان واجلُثْمانوا. وكل شخص مدرك جسم. اِجلسم، واجلمع جسوم وأجسام
. ورجل جسيم وجسام. فأما بنو جوشم بالشني فقوم من جرهم درجوا. حي من العرب قدمي: جوسم

  .موضع بالشام: وجاِسم. حي قدمي: وبنو جاِسم أيضاً

    

ا جمد، وال يكادون يقولون جمس السمن وغريه جيمس جموساً أمجس، وجمساً، إذ: واجلَمس من قوهلم
  : وكان األصمعي يعيب ذا الرمة يف قوله. ذلك للماء

جامس ونَقري سديفَ اللَّحم والماء  

القطعة اليابسة من التمر أتانا جبمسة، : واجلُمسة. هذا غلط فعنده أن اجلمود للماء واجلُموس لغريه: فيقول
  .أي بقطعة

: وعني سجوم، وقالوا.  يسجم سجماً وسجوماً، واملاء ساِجم وكذلك الدمعمصدر سجم املاُء: والسجم

  .سجمها غريه وأسجمها

قوم ِسماج ألنه أجاز سميجاً : معروف سِمج الوجِه من قوم سماجى وسِمجني، وأجاز أبو زيد: والسِمج
  : قال اهلذيل. وِسماجاً، مثل قبيح وِقباح

 خليالً، ومنهم صالح وسميج  ن تتبدليفإن تَصِرمي حبلي وإ

  ن - س-ج
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هذا مجاِنس هلذا، إذا : وكان األصمعي يدفع قول العامة. معروف، واجلمع األجناس واجلُنوس: اِجلنس
  .ليس بعريب خالص: كان ِمن شكله، ويقول

.  املَحِبس واملخيس ألنه يذلِّل:والسجن". السجن أحب إيلّ: "وقد قُرىء. مصدر سجنته سجناً: والسجن

ِرجس ِنجس، بكسر النون إتباعاً لكسرة : ثالث لغات يف النِجس، إذا قالوا: والنجس والنجس والنجس
ونجس، وكأن النجس املصدر، نِجس بين النجس، واجلمع " إمنا املشِركون جنَس: "وقد قُرىء. الرجس

  . النجاسةأجناس، واالسم

  : قال الشاعر. وداء نجيس وداء ناجس، إذا أعيا

  وداء به أعيا األِطباء ناِجس  طوُل الضراعة منهم ِلشائنه

: وكثر يف كالمهم حىت قالوا. وأصل النسج ضمك الشيَء إىل الشيء. نسج الثوِب وغِريه: والنسج

إذا سحبت بعض ،التراب ِت الريحجسنجوسة من أمره، أي يف اختالط. ه إىل بعضنودفع . وفالن يف م
  .ونسج الرجلُ الكالم، أي خلَّصه وزوره. يف مرجوسة، وهو أكثر: ذلك قوم فقالوا

  : قال الراجز. احلائك، بفتح النون: والنساج. اخلشبة اليت ينسج عليها: واِملنسج

اجوالليُل الس راءذا القَمبيا ح  

اجالء النَّسٍق ِمثْل مفي طُر  

: ويقال. وربما سمي الزراد نساجاً أيضاً. جمتِمع فَرعي كتفيه: ومنِسج الفرس وِمنسجه. واِحلرفة النساجة

فالن نسيج وحِده، إذا كان محكَم الرأي، واشتقاق ذلك من الثوب الذي قد نسج وحده على ِمنوال 
نسيج وحدِه، وجحيش وحده، : هذه ثالثة أحرف يتكلَّم ا بالكسر: قال أبو بكر.  أحكم لهواحد، فهو

  .تصغري عري: تصغري جحش، وعيري: وعيري وحِده هذه الثالثة األحرف بالكسر والباقي بالفتح، وجحيش

  و - س-ج

  .شاء اللّهجسا الشيُء جيسو جسوا، إذا غَلظ، وقد مهزه قوم، وستراه يف بابه إن 

وكذلك فسر أبو عبيدة يف قوله عز . وسجا الليلُ وغريه يسجو سجوا وسجواً، إذا سكَن، واألول أعلى
  .، أي إذا سكن بعد اعتكاره"والليل إذا سجى: "وجلّ

  ه - س-ج

  : قال الشاعر. النباة تسمعها وال تفهمها: اهلَجس
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 خفي أو لصوٍت مندِد لهجٍس  وصاِدقتا سمع التوجس بالسرى

: واهلَجيس. ما خطر بالقلب، هجس يهِجس هجساً: الظن، واهلاجس: واهلَجس. لصوِت مندِد: وينشد

  .فرس من خيل العرب معروف

  : قال الراجز. مصدر سهجِت الريح سهجاً، إذا هبت هبوباً دائماً، والريح سيهج وسيهوج: والسهج

وجسلمى بين دارات الع يا دار  

وجهيت عليها كُلُّ ريٍح سرج 

  .سهج القوم ليلتهم سهجاً، إذا ساروا سرياً دائماً: ويقال

  ي - س-ج

  .مواضعها يف االعتالل تراها إن شاء اّهللا

  باب الجيم والشين

  مع باقي الحروف في الثالثي الصحيح 

  ص - ش-ج

  .ع الضاد والطاء والظاءأُمهلت وكذلك حاهلا م

  ع - ش-ج

: فقال. ما اجلَشع: قلت ألعرايب: قال األصمعي. اجلَشع، وهو احلرص الشديد رجل جِشع بين اجلَشع

وقد مسوا مجاِشعاً، وهو . أن تأخذ نصيبك وتطمع يف نصيب غريك: أسوء احلرص، فسألت آخر فقال
  .مفاِعل من هذا

  .قبيلة من قيس: وأَشجع. جع وامرأة شجعاُءالطول رجل أَش: والشجع

    

ويف األزد . وأحسب أن يف كلب بطناً يقال هلم بنو شجع، بفتح الشني. بطن من بين عذْرة: وبنو ِشجع
قال . وال تلتفت إىل قوهلم شجعان فإنه خطأ. رجل شجاع من قوم ِشجعة وشجعاء: ويقال. بنو شجاعة

  : أوس بن حجر

w  ِكرام إذا ما الموتُ خَب وهروال  رجاٌل من ُأسيد ِشجعةٌ حوليو
w
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مفاصل : واألشاِجع. رجل شجاع، وال يصفون به املرأة: مسعت الكالبيني يقولون: وقال أبو زيد
. رجل شجاع وشجيع، مبعىن: وقالوا. وقد مست العرب مشجعة وشجاعاً. األصابع، الواحد أشجع

عان، وبالكسر أكثر: جاعوالشجعان وشات، واجلمع ِشجضرب من احلَي.  

  ع - ش-ج

  .أُمهلت

  ف - ش-ج

الشدخ بلغتهم أيضاً فَجشت الشيَء فهو : والفَجش. جفَشت الشيَء أجِفشه جفْشاً، إذا مجعته، لغة ميانية
ودفع هذا . ت لتبولَ أو لتحلَبفَشجِت الناقةُ وتفشجت، إذا تفاج: والفَشج من قوهلم. مفجوش

  : إمنا هو تفشحت وانفشحت، وأنشدوا: احلصريون وقالوا

  إنَِّك لو صاحبِتنا مِذحِت

  وحكَّك الِحنْواِن فانفَشَحِت

  وقلِت هذا صوتُ ِديٍك تحتي

  ق - ش-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف والالم

  م - ش-ج

شمه جأجش األمر تِشمقَّةجشمته، إذا كلَّفته. ماً، إذا تكلَّفته على مغريي وجش ويقال. وأجشمت :

: وجشم البعري. ألقى فالن على فالن جشمه، وقالوا جشمه وليس بالعايل، إذا ألقى عليه كَلَّه وِثقْلَه

. جموش، إذا احتلقِت النبتوسنة . وجمشِت النورةُ اجلَسد، إذا أحرقته. وبه سمي الرجلُ جشم. صدره

  : قال الراجز

  دقَّا كَدقِّ الوضم المرفوِش

  أو كاحتالِق النّورِة الجموِش

  .واجلماش مأخوذ من هذا هكذا قال األصمعي

w  .بطن من العرب: وبنو شمجى. اخلَلْط مشجته أمشُجه شمجاً، إذا خلطته: والشمج
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جلَسد هكذا فسره أبو عبيدة، وهي طبائعه حنو الدم واِملرة، الواحد مشج الواحد من أمشاج ا: واملَشج
  : قال الشاعر. وإذا خالط الدم زبداً أو غريه فهو مشيج. ومشج

ِن منه كأنَل والفُوقَيالنَّص  شيجيش ِسيطَ به مِخالَل الر  

  ن - ش-ج

  : قال الشاعر. احلاجة، واجلمع شجون: الشجن

  والنَّفْس شَتَّى شُجونُها

بيين وبني فالن : ويقال. الشجر املُلْتف أو عروق الشجر املتداخل: والشجنة. مجع شجن أيضاً: واألشجانُ
  : قالت دختنوس. وبه مسي الرجلُ ِشجنة. ِشجنة، أي رِحم مشتبكة

عدنَةَ لم يبن ِشج فْوانبن ص من  كَِرب شَِلدارم احداً وال من نَه 

، أي "احلديث ذو شجوٍن: "ومثل من أمثاهلم. أودية كثرية الشجر غامضة، واحدها شاِجن: والشواجن
  .يدخل بعضه يف بعض ويجر بعضه بعضاً

، أي شيخ على "شنج على غَنج: "الشيخ تتكلّم به هذيل يقولون يف كالمهم: والشنج، يف بعض اللغات
  .ثقيلبعٍري 

  .شِنج اجللد يشنج شنجاً، وتشنج تشنجاً: تقبض اجللد وغريه، يقال: والشنج

  .وفرس شِنج النسا، وهو مدح ألنه إذا شِنج نساه مل تسترخ ِرجاله

أخرجت : وجنشت األرض. استخراجك الشيَء املستِور جنشت احلديثَ أجنُشه نجشاً، إذا أذعته: والنجش
وقّاع يف الناس كشاف عن : ورجل جنّاش وِمنجش. جنشت الصيد، إذا أظهرته: ومنه قوهلم. ما فيها
والنشج . فأما النجاِشي فكلمة حبشية، يسمون ملوكَهم ا كما يسمون ِكسرى وقيصر. عيوم

  .تردد البكاء يف الصدر نشج ينِشج نشجاً ونشيجاً: والنشيج

  و - ش-ج

  : قال الشاعر. اجلَشء، يهمز وال يهمز واهلمز أعلى، وهي القوس اخلفيفة املَحمل الغليظة العود

  في كفه جشْء أجشُّ وأقْطُع  من قاِنص متلبِب ونَميمةً

  .واحدها ِقطْع، وهو السهم القصري النصل العريضه: وأَقْطُع

  . أي قطعة عظيمةمر جوشق من الليل،: واجلَوش من قوهلم
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  .مصدر شجاه يشجوه شجواً، إذا حزنه: والشجو

  .وشجِت العروق وشجاً، إذا تداخل بعضها يف بعض: والوشج من قوهلم

وبه سمي القَنا وشيجاً لتداخل . ومن ذلك وشائج النسب وبيين وبني فالٍن وشائج، أي شواِبك نسب
  .بعضه يف بعض واشتباكه

  ه - ش-ج

    

وأنشدوا . جهش يجِهش جهشاً، وأجهش يجِهش إجهاشاً، إذا هم بالبكاء وتغير لذلك وجهه ومل يبِك
  : بيت لبيد، ومل يعرفه أصحابنا

 حملْتُك سبعاً بعد سبعينا وقد  جاءت تَشَكَّى إلي النفس مجِهشَةً

  ي - ش-ج

ر جاشِت الِقدر جيشاً وجيشاناً، إذا غَلَت، وكذلك جاش البحر جييش مصد: واجلَيش. معروف: اجلَيش
موضع : وجيشانُ. وهذا الباب يأيت يف املعتلّ مستقصى إن شاء اهللا تعاىل. جيشاً وجيشاناً، وهو جائش

  .وجاشت نفسه، إذا غَثت. معروف

  باب الجيم والصاد

  مع باقي الحروف في الثالثي الصحيح 

   ض- ص-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الطاء والظاء

  ع - ص-ج

  .رجل أَعصج، وهو األصلع، لغة شنعاُء لقوم من أطرأف اليمن ال يؤخذ ا

  غ - ص-ج

  .أُمهلت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         501   

  ف - ص-ج

  .أُمهلت

  ق - ص-ج

  .أُمهلت وكذلك مع الكاف

  ل - ص-ج

  .رجل أَصلَج، أي أَصم لغة فصيحة يتكلم ا بعض قَيس

  .ة اخلالصة، هكذا يقول اخلليلُ، ومل أمسعها من أصحابناالِفض: والصولَج

  م - ص-ج

  .القناديل، واحدها صمجة: والصمج. ضرب من النبت، زعموا، وليس بثَبت: اجلَمص

  ن - ص-ج

  .الصنج فارسي معرب، وقد تكلمت به العرب ومسوا أعشى بين قيس صناجةَ العرب جلَودة ِشعره

  و - ص-ج

  .يم والصاد مع سائر احلروفأُمهلت اجل

  باب الجيم والضاد

  مع باقي الحروف في الثالثي الصحيح 

  ط - ض-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الظاء

  ع - ض-ج

واضطجع . ضجع الرجلُ يضجع، وأضجع يضِجع، وصجع يضجع، إذا وهن يف أمره وتواىن فيه
w  .اضطجاعاً، ِإذا استلقى، وضجع ضجعاً أيضاً
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أَكمة : والضجوع. ضعيف الرأي: ورجل ضجوع وأُضجوع. املَضجع واملُضطجع: واسم املَوِضع
  : قال الشاعر. مواضع معروفة: والضواِجع. وما أحسن ضجعةَ الرجل، كما قالوا ِقعدته وِمشيته. معروفة

 افعفَجنْبا َأِريٍك فالتِّالُل الدو  عفا حسم من أهله فالضواجع

الذي يضطجع : وضجيعك. قبيلة من العرب: وبنو ِضجعان. عفا ذو حسى من فَرتنا فالضواجع: ويروى
  .صمغُ نبٍت تغسل به الثياب: والضجع. ويف رأي فالنِ ضجعة وضجعة، إذا كان فيه وهن. معك

  غ - ض-ج

  .أُمهلت

  ف - ض-ج

  : قال الراجز. وتفضج بدنُ الناقة، إذا ختدد حلمها. انفضج الشيُء، إذا عرض كاملُنشِدخ

  تَعدو إذا ما بدنها تفضجا

  إذا ِحجاجا مقْلَتَيها هججا

  .التوقف: التهجج

  ق - ض-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف والالم

  م - ض-ج

  .تضاجم األمر بني القوم، إذا اختلف: الِعوج يقال: الضجم

ِجموضمأحد فَكَّيه عن اآلخر، فهو أَضج ماً، إذا اعوججم ضالرجل يضج .  

مجبيعةُ أَضقال الشاعر. قبيلة من العرب نسبوا إىل رجل منهم: وض :  

  ضبيعةَ قيٍس ال ضبيعةَ َأضجما  به خَير الضبيعات كُلِّها قتلتُ

  .دويبة تلْسع منِتنة الرائحة: والضمجة

  .أضمج الرجل باألرض وضِمج، إذا لَِصق او

  ن - ض-ج
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  : قال الشاعر. جبل معروف: الضجن

  كخَلْقاء من هضباِت الضجن  السنام على ِجبلٍَة وطاَل

  .جبل بناحية مكَّة: وضجنان

  : قال الشاعر. ونِضج اللحم ينضج نضجاً فهو نضيج، وأنضجته إنضاجاً

  لَِممن يهين اللَّحم وهو نضيج  غلي اللحم ِنيا وإننيَأل وإنّي

  : وقال آخر

 وليس بنافعي إالّ ِنضاجا  وما تغني الدجاج الضيفَ عنّي

  و - ض-ج

  .وتضوج الوادي، إذا كثرت أضواجه. منعطف الوادي، واجلمع أضواج: الضوج

  ه - ض-ج

وقُتل فالن فأُجِهض عنه القوم، أي غُلبوا حىت . لبه على الشيءجهضه وأجهضه، إذا غ: اجلَهض من قوهلم
  : قال الشاعر. وأجهضِت الناقةُ، إذا ألقت ولدها سقْطاً، والولد مجهض، وقالوا جهيض. أُخذ منهم

 بعد ِنعالهن ِنعاال وحِذين  أجهضن معجلَةً لستَّة أشْهٍر

  ي - ض-ج

  .الشيء يجيض جيضاً وجيضاناً، إذا حاد عنه، مثل حاص سواءجاض عن : مهمل إالّ يف قوهلم

  باب الجيم والطاء

  مع باقي الحروف 

  ظ - ط-ج

    

  .أُمهلت

  ع - ط-ج
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  .طَعجها يطعجها طَعجاً: الدفع، وأكثر ما يستعمل يف الكناية عن النكاح يقال: الطَّعج

  غ - ط-ج

  .كافأُمهلت وكذلك حاهلما مع الفاء والقاف وال

  ل - ط-ج

  .جلَطَ رأسه، إذا حلقه، وكذلك جلْمطَه

  م - ط-ج

  .أُمهلت

  ن - ط-ج

  .فأما طَنجة اسم هذا البلد فليس بعريب. أُمهلت

  و - ط-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع اهلاء والياء

  باب الجيم والظاء

  مع باقي الحروف 

  ع - ظ-ج

  : قال الراجز. دفعه عنه أيضاً: جعظَهدفعه عنه، وأ: جعظه عن الشيء: الدفع يقال: اجلَعظ

  تواكلوا بالِمربِد الِغناظا

  والجفْرتَين تركوا إجعاظا

  .أي أجعظناهم عنها، دفعناهم

  غ - ظ-ج

w  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون
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  و - ظ-ج

  : قال الراجز". واطال يدخل اجلَنةَ ج: "ويف احلديث. جاٍف غليط: رجل جواظ

  وسيفُ غَياٍظ لهم غَياظا

  نعلو به ذا العضِل الجواظا

  ه - ظ-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الياء

  باب الجيم والعين

  مع باقي الحروف 

  غ -ع-ج

  .أُمهلت وجوهها

  ف -ع-ج

شجرةُ اجنعافاً، إذا جعفت الشجرةَ أجعفها جعفاً، واجنعفت ال. انقالع الشجرة من أصلها: اجلَعف
. قبيلة من العرب، والنسب إليهم جعفي: وجعفَى". حتى يكونَ اجنعافُها مرةً: "ويف احلديث. انقلعت

اهلُزال عِجف يعجف عجفاً، للناس واملاشية شاة عجفاُء ِمن شاٍء ِعجاٍف، واملذكَّر منها ومن : والعجف
فجأحلقوها : قال أبو حامت. أعجف وِعجاف: جاء على أفعل واجلمع ِفعالوهذا أحد ما . غريها أَع
قد جاءت هلا نظائر، أعجف وِعجاف، وأبطح : وقال مرة أخرى. ِسمان وِعجاف: بِضدها فقالوا

أشد الرجال : وتقول العرب. ِغلَظ الِعظام وعراؤها من اللحم: والعجف أيضاً. وِبطاح، وأجرب وِجراب
  : قال الراجز. األكل دون الشبع: والتعجيف. لضخماألعجف ا

  لم يغْذُها مد وال نَصيفُ

  وال تُميراتٌ وال تعجيفُ

وعجفْت . وعجفْت نفسي على فالن أعِجفها عجفاً، إذا عطفتها عليه. بطن من العرب: وبنو العجيف
  : جزقال الرا. نفسي على املريض والصاحب، إذا صربت على خدمته

w  إنّي على ما كان من قُحولي
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  ألعِجفُ النَّفْس على الخليل

  .اِملعفاج: ويقال للخشبة اليت تغسل ا الثياب. الضرب باليد: والعفْج

  .األمعاء، والواحد ِعفْج، وقالوا عفْج: واألعفاج

وميت فاجع ومفجع، وامرأة . مصدر فجعته أفجعه فَجعاً، فهو مفجوع وفَجيع، وفجعته تفجيعاً: والفَجع
  .املصيبة: والفَجيعة. فاجع

  ق -ع-ج

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل -ع-ج

: واجلَعل. قد وقعت فيه اِجلعالن: وماء مجِعل. كثرية اِجلعالن: وأرض مجعلَة. دويبة معروفة: اجلُعل

  : قال الراجز. اجلَعل مثل البعلبل : وقال قوم. النخل إذا فات اليد، الواحدة جعلَة

  َأقسمتُ ال يذهب عنّي بعلُها

  أو يستوي جِثيثها وجعلُها

الرأْل، زعموا، وقد جاء يف الشعر الفصيح، : واجلَعول. معروف: واجلُعل. مصدر جعلت له جعالً: واجلَعل
  : قال الراجز. راِخلرقة اليت ترتل ا الِقد: واِجلعال. الواو زائدة

  كَمنِْزل ِقدراً بال ِجعاِلها

  .حي من العرب: وبنو ِجعال

إنّ ابن النصرانية قد "قال خالد بن صفوان، . وامرأة جاِلع ومجاِلع، إذا قلَّ حياؤها. ترك احلَياء: واجلَلْع
لَعوج لَعخ"ريِت املرأةُ: ويقال. ، يعين خالد بن عبد اهللا القَسلَعقال .  ِخمارها، يف معىن خلعتج

  : الراجز

  يا قوم إني قّد أرى نَوارا

  جالعةً عن رأسها الِخمارا

ِضد البطء عِجلَ يعجل عجالً، والرجل عجالن من قوم عجاىل وعجاىل وِعجال، وامرأة : والعجل
ة ِعجل، ويقال أيضاً للعجل ِعجول، ولد البقرة األهلية خاصة، وال يقال لولد الوحشي: والِعجل. عجلى
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  .واجلمع عجاجيل

  : قال الشاعر. مزادة صغرية، واجلمع ِعجل: والِعجلة

  والرافالِت على أعجازها الِعجُل  ذُيوَل الريط آونةً والساحباِت

    

اِملحفَّة تجعل خشب يؤلَّف، شبية ب: والعجل. موضع، ممدود: والعجالء. أزعجين عنه: وأعجلَين عن كذا
ما : والعجالة. ضرب من النبت، واجلمع ِعجل: والِعجلَة. عليه األثقال، ومجعه أعجال، وصاحبه عجال

ويف حديث عمر رضي . تزوده الراكب مما ال يتعب أكلُه، حنو التمر والسويق، أي أنه يؤتى به من ساعته
الوطْب من اللنب يتعجل به الراعي إىل أهله قبل :  واإلعجالة.، متر وسويق"الثيب عجالة الراكب: "اهللا عنه

  : قال الراجز. ورود اإلبل

ربي الوواجتز وال تُريدي الحرب  

رزطٍْب قد حبإعجالِة و يضوآر  

رزمتنع من شربه: ححىت ي ضمجيالء. حب هلم: والعتأهوالعاجل. طعام يقرب إىل القوم قبل أن ي : ِضد
بطن من العرب، : وبنو ِعجل. الاليت قد فقدت أوالدها مبوت أو نحر: واملعاجيل من اإلبل. اآلجل

  .وكذلك بنو العجالن

  : قال الراجز. رمل معروف: ورملُ عاِلج

  أو حيثُ كان الولَجاتُ ولَجا

  أو حيثُ رمُل عالٍج تَعلَّجا

  : قال الشاعر. ومجع ِعلْج أعالج وعلوج. ر الوحش ِعلْجاًالصلب الشديد وبه سمي محا: والِعلْج

 نَبتُه عما تُؤاما كثيراً  وال ِعلْجان ينتابان روضاً

  : قال الراجز. ورجل عِلج وعلّج، إذا كان شديداً معاجلاً لألمور

  ِمنّا خَراطيم ورأساً علَّجا

  رأساً بتهضاِض الرْؤوس ملْهجا

: وقال علي رضي اهللا عنه لرجلني بعث ما يف أمر. نف للقوم، إذا كانوا سراةً رؤساءاخلُرطوم واأل

وبنو . وعاجلت املريض وغريه معاجلةً وِعالجاً. ، أي صلباِن شديدان"إنكما ِعلْجاِن فعاِلجا عن دينكما"
  : قال الشاعر. ضرب من النبت: والعلَجان. بطن من العرب: وبنو العليج. بطن من العرب: ِعالج

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         508   

  وِحقٍْف تَهاداه الرياح تهاِديا  فِبتْنا ِوسادانا إلى علَجانٍة

  : قال الشاعر. ما وجده اإلنسان يف قلبه من أمل أو حزن أو حب: واللَّعج

  أبقَوا لقلبك الِعجاً هجاسا

جقال اهلذيل. وكذلك أمل الضرب أيضاً لَع :  

  ضرباً أليماً بِسبٍت يلْعج الِجِلدا  عهإذا تََأوب نَوح قامتا م

  .أراد اِجللد

  م -ع-ج

جِعم جيعم جعماً، إذا مل يشتِه الطعام، وأحسبه من األضداد ألم رمبا مسوا الرجل النِهم : اجلَعم من قوهلم
ري مثل كَعمته سواء، إذا جعلت جعمت البع: وقالوا. جِعم فهو جمعوم، إذا مل يشتِه الطعام: وقالوا. جعماً

  .على فيه ما مينعه من األكل

. ورجل جِعم وامرأة جِعمة وجعماء، وهو احلريص النِهم. وناب جمعاُء، إذا تساقطت أسناا من الِكبر

  .ناقة جعماُء وعجوز جعماُء: وقالوا

واجتمع القوم اجتماعاً . ا ضممت بعضه إىل بعضخالف التفريق مجعت الشيء أمجعه جمعاً، إذ: واجلَمع
وأمجعت الشيَء، إذا أَلَّفْته من مواضع . وأمجعت على األمر إمجاعاً، إذا عزمت عليه. لفرح أو خصومة

  : قال الشاعر. شتى

  وُأوالِت في العرجاء نَهب مجمع  بالِجزع ِجزع نُبايٍع فكأنَّها

  : قال الشاعر.  من أُشابة الناس وأخالطهمما جتمع: واجلُماع

  من بين، جمع غيِر جماِع  التقينا ولنا غايةٌ ثم

  : قال الشاعر. وكل شيء جتمع وانضم بعضه إىل بعض فهو جماع

  بأجرد محتوِت الصفافَيِن خَيفَِق  كجماع الثُّريا حويتُه ونَهٍب

. فالنة عند زوجها جبمٍع، إذا مل يِصلْ إليها: ويقال. مع، إذا ماتت وولدها يف بطنهاماتت املرأة جب: ويقال

  : قال الشاعر. وضربته جبمع يدي، إذا ضممت كفَّك مث ضربته ا

 بأجماع الرجال ملَهِد ذليل،  بعيٍد عن الجلَّى سريع إلى الخَنَى

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         509   

: وأيام جمع. جلَ على األمر جمامعةً وِجماعاً، إذا ماألته عليهوجامعت الر. كناية عن النكاح: واِجلماع

وفالة . ونادوا الصالة جامعةً، أي اجتمعوا هلا. واجلُمعة مشتقَّة من اجتماع الناس فيها للصالة. أيام ِمنى
  : قال الشاعر. األغالل، الواحدة جامعة: واجلوامع. جيتمع فيها القوم وال يفترقون خوف الضالل: مجِمعة

  ولو كُبلَتْ في ساِعدي الجوامع  أمر لم أكن ِألقولَه وذلك

  .املوضع الذي جيتمع الناس فيه، واجلمع مجاِمع: واملَجمعة

    

  .وقد مست العرب جاِمعاً وجماعاً وجممعاً

وتقول . ، إذا مضغتهعجمت الشيَء أعِجمه وأعجمه عجماً: يقال. املَضغ: والعجم، بسكون اجليم
: والعجم. وكل ما عجمته بفيك مث لفظته فهو عجامة". لئن بلَوت فالناً لتذوقن منه مر املَعجم: "العرب

  : قال الشاعر. عجمه: وحب كل شيء. النوى

ودالع ضبالخيل أر قاَدكوِجذْعانها  م مجكلقيط الع 

جالعنب ع باج. موكذلك حم : "ويف كالم عبد امللك بن مروان إىل احلَججيا ابن املستفِرمة بع
رجل أعجمي وعجمي، فمن قال أعجمي نسبه إىل األعجم، : ويقال. خالف العرب: والعجم". الزبيب

. واألعاربالعجم والعرب والعجم والعرب واألعاجم : وقالوا. ومن قال عجِمي نسبه إىل العجم

: ويف احلديث. انعقاد اللسان عن الكالم، ورمبا سمي األخرس أَعجم، وكل يمٍة عجماُء: والعجمة

وعجمت الكتاب تعجيماً وأعجمته إعجاماً، إذا علَّمت . الذي ال أَرش له: ، واجلُبار"العجماء جبار"
سمي : قال أبو حامت. م يسمى املُعجم واملعجم واجلَزموهذا اخلطّ الذي يكتب به اليو. حروفه بالنقَط

خطّ ِحمير يف أيام ملكهم، وهو يف أيديهم إىل اليوم : جزماً ألنه جزم من املُسند، أي أُخذ منه، واملُسند
  .باليمن

: والعمج. إذا أضر موعجمهم الدهر يعجمهم، . بطن من العرب، وكذلك بنو عجمان: وبنو األعجم

  : قال الراجز. وتعمج السيلُ تعمجاً، إذا تعرج يف مسيله. االلتواء، عمج يعِمج عمجاً

  تَعمج الحية في انسياِبِه

  : وقال اآلخر

  مياحةً تَِميح مشْياً رهوجا

  تَناطُح السيل إذا تَعمجا
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املَجع أن يأكل مترة ويشرب : واختلفوا يف تفسريه فقال قوم. ت اللنب أجمعه مجعاًمجع: واملَجع من قوهلم
وقد مست العرب مجاعاً، وهو . بل هو متر يعجن بلنب ويؤكل، وهو املَجيٍع: وقال آخرون. جرعة لنب

: ورجل ِمجع.  شربوا املُجاعةومتجع القوم متجعاً، إذا. فَعال من املَجع، ومجاعة، وهو اللنب والتمر بعينه

  .ال خري فيه

معجِت الناقةُ معجاً، إذا مرت مرا سهالً، ومعجِت الريح، إذا هبت : يقال. ضرب من سري اإلبل: واملَعج
  .هبوباً ليناً

  ن -ع-ج

  .اجلَعن، وهو التقبض، فعل ممات، ومنه اشتقاق جعونة، الواو زائدة

جن، عجنوالعجه، واملصدر العوغري الدقيق وناقة عاِجن، إذا ضربت األرض بيدها يف سريها. ن .

كثرية : وناقة عجناء. ورجل معجون، إذا ضرب ِعجانه. ما بني الدبر والصفَن: والِعجان من اإلبل وغريه
  .حلم اِخللْف

وِعناج . ا رددت رأسه إليك بِزمامه حىت تعِطفَهعنجت بعريي أعِنجه وأعنجه عنجاً، إذ: والعنج من قوهلم
ما يشد على العراقي مث يوصل بأوذام الدلو عنجتها عنجاً، إذا شددت أسفلها ليخص محملُها، : الدلو

  : قال الشاعر. والدلو معنوجة

قوم قْداً ِلجارهمقَدوا عبا  إذا عوا فوقه الكروا الِعناج وشَدشَد  

ذَمقُوة: ةالورج. اخليط الذي يكون يف طرف العنيعترض يف األمور: ورجل ِمع.  

  .فأما منِعج فموضع، وستراه يف بابه إن شاء اهللا

وقال . دم اجلوف خاصةً، هكذا كان يقول األصمعي: والنجيع. ماٌء ناجع ونجيع، إذا كان مريئاً: ويقال
  : وأنشد. كل دم جنيع: قوم

 من نَجيع الجوف آني بأحمر  غَدرت وخانتوتُخْضب لحية 

. مب كثرت أموالُكم: وقيل لقوم من العرب. وأصل النجعة طَلَب الكَأل، مث صار كلُّ طالِب حاجٍة منتِجعاً

  .فالنجع طلب الكأل، والرجع أن تباع الذكور وترجتع اإلناث". أوصانا أبونا بالنجع والرجع: "فقالوا

جوالنواعج: عجاً، وهي ناعجة واجلمع نعجاً ونعج نِت الناقةُ تنععجقال الراجز. ضرب من سري اإلبل ن :  

  يا رب رب القُلُص النَّواعِج

 الهواِدج الهماِلِج والقُطِف
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. ج ينعج نعجاًالبياض نِع: والنعج، بفتح العني. اهلَوادج من اهلَدجان، وهو ضرب من السري: قال أبو بكر

  : قال الراجز

 وكلُّ عيناء تُزجي بحزجا

 مسرول َأرنْدجا كأنّه

  في نَِعجاٍت من بياض نَعجا

    

ِعجة. وإذا أكل اإلنسان حلماً فأثقلَه فهو نوأنشد لذي الرم :  

  فهم نَِعجون قد مالت طُالهم  القوم عشُّوا لحم ضأٍن كأن

  : قال الشاعر. وربما سميت البقرةُ الوحشية والظَّبية نعجة. روفة، األنثى من الضانمع: والنعجة

  نُعالي النِّعاج بين ِعدل ومحقَِب  كأنا من جواثَى عِشيةً ورحنا

  و -ع-ج

  .ما مجعته بيدك من بعٍر أو غِريه حىت جتعلَه كُثْبةً: اجلَعو

: وربيعة اجلُوع. املرة من اجلوع: واجلَوعة. جائع وجائعة وجوعان وجوعى: قالوي. ِضد الشبع: واجلوع

  .موضع: وجوعى. بطن من بين متيم

مصدر : والعوج. والياء يف ِعياج بدل من الواو. مصدر عجت أعوج عوجاً وِعياجاً، إذا عطفت: والعوج
وهكذا فُسر . ما مل تره بعينك، مثل الِعوج يف الدين وغريه: الِعوجو. عِوج يعوج عوجاً، ِلما رأيته بعينك

  ".ال ِعوج له"، و "ويبغونها ِعوجاً"، أي ال التواء فيه، و "غري ذي ِعوج: "يف الترتيل، واهللا أعلم بكتابه

  .ومسعت كالماً فما ِعجت به، وكذلك شربت دواء فما ِعجت، أي ما انتفعت

  .فرس: وأعوج. عوجوعجت إليكم أَ

ورجل وِجع من . ومجع وجع أوجاع. معروف، وِجع يوجع وجعاً، وييجع لغة بين متيم أيضاً: والوجع
وضربه ضرباً وجيعاً وموِجعاً، وهذا أحد ما جاء . اسم من أمساء الدبر: والوجعاء. قوم وجاعى وِوجاع
  .على فَعيل من أفْعل

  ه -ع-ج
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ةالعج : ضرب من الطّعام، عربية صحيحة، وال أعرف حقيقة وصفها إال أين مسعت أبا ِعمران الكاليب
  .هو دقيق يعجن بسمن مث يشوى: يقول

. وقد مسوا ِمهجعاً. ولقيته بعد هجعة من الليل، أي بعد ساعة منه. وهجع الرجل يهجع هجوعاً، إذا نام

اسم : ومهجعة. ل هجع، إذا كان ضعيف العقل، وال أدري ما صحتهرج: وقال أبو اخلطّاب األخفش
  .فعل ممات، ومنه اشتقاق ظبية عوهج، طويلة العنق، الواو زائدة: والعهج. أيضاً

  ي -ع-ج

  .هلا مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا

  باب الجيم والغين

  مع باقي الحروف في الثالثي الصحيح 

  .الغني مع الفاء والقاف والكافأُمهلت اجليم و

  ل -غ-ج

  : قال الراجز. غَلَج احلمار والفرس غَلْجاً وغَلَجاناً، إذا عدا عدواً شديداً: استعمل من وجوهها

  غَمر األجاِري ِمسحا ِمغْلَجا

أفاعيل من اجلري: األجاري.  

  م -غ-ج

  .واجلُرعة الغمجة. عاً متتابعاًغَمج املاَء يغِمجه غَمجاً شديداً، إذا جِرعه جر

  ن -غ-ج

: والغنج يف بعض اللغات. التكسر والتدلل غَِنجِت اجلارية غنجاً وتغنجت تغنجاً، وجارية ِمغناج: الغنج

الشيخ اِهلم.  

  و -غ-ج

w  .وتثنىوتغوج الرجلُ يف ِمشيته، إذا تعطّف . فرس غَوج اللَّبان، إذا كان سهل املَعِطف
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  ه -غ-ج

  .أُمهلت يف الوجوه وكذلك حاهلما مع الياء

  باب الجيم والفاء

  مع سائر الحروف 

  ق - ف-ج

  .مهمل وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - ف-ج

فأما : "وكان رؤبة يقرأ. ما جفَلَته الريح، أي ذهبت به: واجلُفال. السحاب الذي قد هراق ماءه: اجلَفْل
وأجفل الظليم . وهذا ِمن جهل رؤبة بالقرآن: قال أبو حامت. تجِفلُه الريح: ويقول". الزبد فيذهب جفاالً

وكلّ هارب من شيء فقد أجفل عنه وهو . إجفاالً إذا نشر جناحيه وارمد، مثل أرقد سواء، يف عدوه
  : قال الشاعر. مجِفل وجفَلَ فهو جافل

   ذي ِنعاج مجِفِلروقٌ بجبهِة  لَبوس للبئيِس كأنه ومعي

أُجز جفاالً وأولَّد رخاالً وأُحلَب : "وكالم العرب عن الضائنة. وأخذت جفْلَةً من الصوف، أي ِجزة منه
  ".كُثَباً ثقاالً ولن ترى مثلي ماالً

ودعا . مجع كثري يف إسراع مشي: وأقبلت جفّالة من الناس. جافل ومجِفل، مبعىن جفَلَ وأجفلَ: ويقال
ومل خيتص جيفل من كل شيء، أي يهرب منه: وظليم إجفيل. فالن اجلَفَلَى، إذا عم.  

إذا قطعته ومل : قال أبو حامت. جلَفْت الشيَء أجِلفه جلْفاً، إذا أجلف، قطعته: يقال. القَطْع: واجلَلْف
  : قال الشاعر. تستأصله فقد جلّفته فهو جملَّف

مروان زماٍن يا ابن وعضعدتاً أو مجلَّفُ من   لم يحسالمال إالّ م 

    

القطعة من : واجلَلْفَة. الذي قد بقيت منه بقية: املستأصل والَّف: ويروى يِدع من الدعة، املُسحت
هذا غلط، إمنا مسي : قال أبو حامت. الغليظ اجلايف، واملصدر اجلَالفة: واِجللْف. الشيء، والشيء جملوف

شاة جملوفة، أي بال رأس وال : عرايب ِجلْفاً تشبيهاً بالشاة املسلوخة يريد أن جوفه هواء، ألنه يقالاأل
w  .أكارع
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أفجل، وأحسب اشتقاق الفُجل من هذا، وليس . وفَِجلَ الشيُء يفجل فَجالً وفَجالً، إذا استرخى وغَلُظَ
 وهي ِمشية فيها استرخاء، يسحب رجله على ومشى الفَنجلَةَ والفَنجلَى، النون زائدة،. بعريب صحيح

  : قال الراجز. األرض

لَهقاِر والعني للويا تَرإم  

لَهولَى والقَعقاربتُ أمشي الفَنْج  

  .وكل شيء عرضته فقد فجلته. القَعولَى والفَنجلة: ويروى

 يف األسنان فال يقال إال أفْلَج األسنان ومفلَّج فأما. ورجل أفْلَج وأفْجلُ مبعىن، وهو املتباعد ما بني الرجلني
األسنان فتذكر األسنان، وامرأة فَلْجاء األسنان ومفلَّجة األسنان ورجل أفْلَج األسنان، ال بد ِمن ذكر 

وفرس . وفَلَج الرجلُ على خصمه وأفلج، إذا ظهر عليه، واملصدر الفُلْج، ويقال الفُلْجة أيضاً. األسنان
قَفَتني، وهو عيب: أفْلَجما بني احلَر ه، . النهر الصغري: والفَلَج. متباعدته بنصفني فقد فَلَجقَقْتوكل شيء ش

  : قال. البخيت العظيم اخلَلْق، عريب صحيح: والفاجل. فُِلج الرجل، إذا ذهب نصفُه: ولذلك قيل

  لو لَِقي الفالج عم الفاِلجا

  ِلجاأو هابه الفاِلج أن يعا

. أرض لبين جعدة وغريهم من قيس بنجد: والفَلَج. األرض املُمِكنة للزرع، واجلمع فَالليج: والفَلُّوجة

  : قال الشاعر. مكيال معروف: والِفلْج، بكسر الفاء

 وِفلْج من فُلْفٍُل ضِرِم ِرين  ُألِْقي فيها، ِفلْجاِن من ِمسِك دا

  .مرتل بني مكّة والبصرة: ةوفَلْج. موضع أحسبه: وإفْليج

وتلجفت البئر، إذا صارت كذلك، . الناحية من احلوض أو البئر يأكله املاء فيصري كالكهف: واللَّجف
  : قال الراجز. الغار يف اجلبل، واجلمع لَجفات ولَجفَها احلافر: واللُّجفَة. واجلمع أجلاف

 انتحى معتِقماً أو لَجفا إذا

 دىفاوقد تَرمن أراٍط ِملْح  

الذي إذا حفر البئر فقرب من املاء حفر يف وسطها حفْراً ضيقاً ليِصلَ إىل املاء فينوقه لينظر املاء : املعتِقم
  .الذي حيفر يف جانب من البئر: وامللجف. ِملْح أو عذْب

لْفَج، إذا رقَت حالُه، وهذا أحد ما جاء على أَفْعالرجلُ فهو م لوأَلْفَجفْعقال الراجز. ل فهو م :  

 شَبتْ شَباباً عسلُجا جاريةٌ
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  في حجِر من لم يك عنها ملْفَجا

أيداِلك الرجل : وسأل رجل احلسن. الغصن: والعسلُوج. شاب عسلُج وعسلُوج، إذا كان ناعماً: يقال
  .املُدافَعة، وهي املُماعكة أيضاًاملُماطَلة و: واملُدالَكة. نعم إذا كان ملْفَجاً: أهلَه؟ قال

  م - ف-ج

مقه ِغلَظ لغة ميانية: رجل أفْجدق. يف ِشدم قريب بعضه من بعض، وهو الِغلَظ يف الشجم والضوالفَج .

. وبه سمي أَضجم الذي نسبت إليه ضبيعة أضجم، وإمنا كان ضرب على وجهه فصار يف ِشدقه ضجم

وانِزلْ يف فُجمة الوادي، فهو . تفجم الوادي وانفجم، إذا اتسع: ويقولون. ربحي من الع: وفُجومة
والفاء وامليم ال جيتمعان يف كلمة عربية إالّ حباجز بينهما، فأما فم فناقص وله باب تراه فيه إن . املتسع منه

  .شاء اهللا

  ن - ف-ج

ِجفْن السيف : هل اللغة فيما زعموا فقالواجفْن السيف وجفْن العني، وقد فصل بينهما قوم من أ: اجلَفْن
. بل أصل الكَرم جفْنة: الكَرم، وقال قوم: واجلَفْن. معروفة: واجلَفْنة. وجفْن العني، وال أدري ما صحته

ومجع اجلَفْنة ِجفان وجفَنات يف أدىن العدد، ومجع اجلَفْن جفون وأجفان . حي من العرب: وبنو جفْنة
  : قال الراجز. جفَن الرجلُ نفسه عن كذا وكذا، إذا ظلفها عنه: ويقال. أدىن العددوأجفُن يف 

 ماَل اهللا فينا وجفَن جمٍع

ننيا وللدنيا ِزينَفْساً عن الد  

  .لغة شامية وال أحسبها عربية صحيحة وهو الذي يسمى السذَاب: والفَيجن

    

فمن خاف من موٍص جنفاً أو : "ويف الترتيل. جنفاً، وهو الصدود عن احلقاملَيل جِنف جينف : واجلَنف
األجنف الذي ينخفض أحد جانيب صدره : وقال آخرون. ورجل أجنف، إذا كان يف خلقه ميل". إمثاً

  : فأما قول اهلذيل. موضع، يمد ويقْصر: وجنفاء. ويرتفع اآلخر

  أحالمهم صعر الخَصيم المجِنِف  فدوانُقيم إذا الخُصوم تنا ولقد
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  .خبيث مخِبث: فإمنا أراد ذا اجلَنف، كما قالوا

وكل شيء . موضع بني البصرة والبحرين: والنجفَة. علُو من األرض وِغلَظ، حنو جنَف الكوفة: والنجف
  : قال الشاعر. ي الرجل منجوفاًوبه سم. ونصل نجيف ومنجوف، إذا كان عريضاً. عرضته فقد جنَّفته

  حشِْر القوادِم كاللِّفاع األطْحِل  نُجفٌ بذَلْتُ لها خَوافي ناهٍض

وتنجفِت . كساء يشد على بطن العتود لئالّ ينزو، فإذا فُعل به ذلك فهو حينئذ منجوف: والنجاف
وكانت العرب تقول للرجل إذا .  فقد تنفَّجوكل شيء اجثألَّ. األرنب، إذا اقشعرت، زعموا لغة ميانية

رجل نفّاج، إذا كان : ويقال. لتهِنئْك النافجةُ، أي يأخذ صداقَها فيضمه إىل ماله فينتفج: ولدت له بنت
  .سريعة اهلبوب: وريح نافجة. كذّاباً، وليس باللغة العالية

  و - ف-ج

  .قه من جتافَى الشيُء عن الشيء إذا ارتفعجفاه جيفوه جفْواً، واشتقا: واجلَفْو من قوهلم

كأنه جوف محاٍر، يصفون به املوضع : وقوهلم. موضع باليمن: واجلوف. قَعره وداخله: وجوف كل شيء
ومحار بن مويِلك بن مالك بن نصر بن األزد، وكان جباراً، كان له واد يعرف ِباجلوف . اخلَِرب الوحش

  : فأما قول امرىء القيس. رقت الوادي مبا فيه فصار مثالً، وله حديثفبعث اهللا عليه ناراً فأح

  به الذئب يعوي كالخَليع المعيِل  كجوِف الغيِر قَفٍْر قطعتُه وواٍد

  .فإنه أراد كجوف محار فلم يستقم له الشعر

طعنة جائفة، إذا : وهلمومنه اشتقاق ق. وكل شيء له جوف فهو أجوف واألنثى جوفاُء واجلمع جوف
  .وهذه الياء أصلها الواو، وكذلك اِجليفة أيضاً، أصل الياء واو. وصلت إىل اجلَوف

قال الراجز. ضرب من حيتان البحر، عريب معروف: واجلُوِفي :  

 تعشَّوا بصالً وخَالّ إذا

 محسفاً قد صالّ وجوِفياً

 يسلُّون الفُساء سالّ باتوا

  بيِط القَصب المبتَالّسلَّ الن

  .حتسف التمر واحنسف، إذا فسد لطول مدته: اخلائس املسترخي، من قوهلم: احملسف

بني دور آل فالن فجوة، أي : ويقال. املوضع املُتِسع من األرض يفْضٍى إليه من ِضيق: والفَجوة والفَجواء
: قال أبو عبيدة". وهم يف فَجوٍة منه: "ويف الترتيل. واتساحتها، واجلمع فَج: فجوة الدار: وقالوا. متسع w
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  .متسع، واهللا أعلم

  : قال. اجلماعة، واجلمع أفواج: من الناس: والفَوج

 رجاج وعلى رجاِج فهم

 أفواجاً إلى أفواِج يمشون

  مشْي الفَراريج مع الدجاِج

  .ع أفواج أفاِوج وأفاويجومج. املهازيل من كل ما رعى من املال: رجاج

وأوجفت . ووجيفاً، وهو ضرب من سري اإلبل، ورمبا استعمل يف اخليل. ووجف البعري يِجف وجفاً
، أي ما محلتموها يف "فما أَوجفْتم عليه ِمن خيٍل وال ِركاب: "ويف الترتيل. البعري، إذا محلته على الوجيف

  .الِوجاف

  ه - ف-ج

  .اجلماعة من الناس: ةاجلَفة واجلُفَّ

فواِهلج :فوسألت أبا حامت عن قول الشاعر. اجلايف الغليظ ظليم ِهج :  

فَرفْ وججل فأضحى قد هالفَح 

  واصفر ما اخضر من البقْل وجفّ

هجف، إذا حلقت خاصرتاه جبنبيه من : فسألت أبا عثمان فقال. ال أدري: ما هجف؟ فقال: فقلت له
  . وأنشد فيه بيتاًالتعب،

  ي - ف-ج

  .معروف، وليس بعريب صحيح: الفَيج

  باب الجيم والقاف

  مع سائر الحروف التي تليهما 

  ك -ق-ج

  .أُمهلت

w  ل -ق-ج
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جلَوبق، وهو اسم : استعمل من وجوهها أحرف، ومل جتتمع اجليم والقاف يف كلمة عربية إالّ حباجز منها
اجلماعة من الناس، وأحسبه دخيالً :  أجوق، وهو الغليظ العنق واجلَوقوجرندق، وهو اسم أيضاً، ورجل

فأما اجلُواِلق . كثرية اللحم مسترخية: نعت مكروه، وامرأة جعفَليق: مسينة، وأمرأة جبنشقَة: وأتان جلَنفَقَة
  : قال.  العبد، زعمواوجاءت كلمة القاف فيها قبل اجليم، وهي القُنجل، وهو. واجلَوسق فمعربان

ْليل القُنْجبِبطَ الفيُل بحلو ر  

ْلْقَى الشَقيا قام ِلما يإذاً لم  

فأما ِجلِّق فموضع بالشام، . القنجلي، الياء هي الروي، وإمنا األصل القُنجل منسوب إليه: قال أبو بكر
ج يف كلمة واحدة إالّ حباجز، على أن ذلك قليل وقد تقدم قولُنا يف قلّة احلروف املتقاربة املخار. معرب
جلَق رأسه : وقد قالوا. والقاف واجليم متقاربتان واجتماعهما يف كلمة قليل وقد تقدم القول فيه. أيضاً

  .وجلَّق رأسه، إذا حلقه

  م -ق-ج

  .أُمهلت

  ن -ق-ج

وأخربنا . بل هي أصلية: دة، وقال قومامليم زائ: استعمل منها املَنجنيق، واختلف أهل اللغة فيه فقال قوم
سألت : أبو حامت عن أيب عبيدة، وأحسب أن أبا عثمان أيضاً أخربنا به عن التوزي عن أيب عبيدة قال

كانت بيننا حروب عون، تفْقَأ فيها العيون، مرة نجنق وأُخرى : أعرابياً عن حروب كانت بينهم فقال
نمجنق على أن املَنجنيق أعجمي :  على أن امليم زائدة، ولو كانت أصلية لقالفقوله نجنق دالّ. نرشق
  .معرب

  و -ق-ج

  .الغليظ العنق، واألنثى جوقاء: استعمل منها اجلَوق من الناس، وقد مر ذكره وكذلك اَألجوق

  ه -ق-ج

w  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الياء
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  باب الجيم والكاف

  مع باقي الحروف 

  .أُمهلت اجليم والكاف مع ما يليهما يف الوجوه

  باب الجيم والالم

  مع باقي الحروف 

  م - ل-ج

  : قال الشاعر. الذي قد أُخذ باجلَلَم: والصوف الوم. معروف: اجلَلَم

 ِنقادته واٍف ومجلوم على  والماُل صوفُ قَراٍر يلعبون به

  .م، إذا سحفَه، وكذلك السنام إذا استأصلهواجتلَم اجلزار ما على ظهر الناقة من شحم وحل

. ضد القبح: ضد القبيح، واجلَمال: واجلميل. معروف، واجلمع ِجمال وأمجال وجاِمل وجمائل: واجلَمل

  .ورجل حسان جمال، وامرأة حسانة جمالة

، واهللا "ِلج اجلمل يف سم اِخلياِطحىت ي: "احلبل من الِقنب الغليظ هكذا فُسر يف قراءة من قرأ: واجلُمل
. اسم امرأة: وجمل. حوت من حيتانه: وجمل البحر. طائر معروف من خشاش الطري: واجلُميل. أعلم

  : قال الشاعر. وقد قالوا جمال وجمالة، كما قالوا حمار وحمارة، كالم عريب صحيح

  تَطْرد الجمالةُ الشُّرداشَالّ كما   إذا أسلكوهٍم في قُتائدٍة حتى

لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم : "ويف حديث النيب صلّى اهللا عليه وسلّم. الشحم املذاب: واجلَميل
  : قال الشاعر. ، أي أذابوها"فجملوها وباعوها

 بنينا شحمها وجميلها يعيش  فإنّا وجدنا النِّيب إذ تَنْحرونها

 ستعمل ذلك يف الكالم املوجز، يقالوأمجلتقه، وأكثر ما يأمجل فالن : الشيء إمجاالً إذا مجعته عن تفر
ل من احلساب فال أحسبه عربياً صحيحاً. اجلوابل. وأما اجلمموويقال. اسم امرأة الواو زائدة: وج :

   :قال الشاعر. جمالَك أن تفعل كذا وكذا، أي ال تفعله والزم األمر اجلميل

مالَكج القريح أيها القلب  فتستريح ن تِحبستَلْقى م  
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  .وقد مست العرب جميالً وجميال. اتِبع ما هو أمجل واستِرح: ويقال

، أي كُلي اجلميلَ واشريب العفافة، وهو ما بقي يف "جتملي وتعفَّفي: "وقالت امرأة من العرب البنتها
  : قال الشاعر. دويبة: واللّجم. الضرع من اللنب

  له منِْخر مثل جحر اللُجم  غُرة فَشَغَتْ وجهه له

مجع : واملَجل. فُوهته: ولُجمة الوادي. بل معرب: معروف ذكر قوم أنه عريب، وقال آخرون: واللِّجام
مجلَت يده متجل ومجلَت : الويق. مجلَة ويجمع ِمجاالً، وهي جلدة رقيقة جيتمع فيها ماء من أثر العمل

    ماء يستنقع يف أصل جبل أو واٍد من النز ال من : واملاِجل. متجل مجالً ومجالً

ربما فاض حىت تغسل فيه : ومبكّةَ يف أصل أيب قُبيس ماِجلٌ يستنقع فيه املاُء، قال األصمعي. املطر
الثياب االتالغس.  

  : قال النابغة.  فيها شيء من احلكمة، واجلمع مجالُّصحيفة يكتب: واملَجلَّة

  قويم فما يرجون غير العواقِب  ذاتُ اإلله ودينُهم مجلَّتُهم

  .ويروى حملَّتهم باحلاء، يعنون بيت املَقِْدس

ل قا. وما له لَماج وال شماج، أي شيء يأكله. ما تلمجت بطعام، أي ما تطعمت به: واللَّمج من قوهلم
  : الشاعر

  وال يغني الحوائم من لَماِج  الح يعجب من رآه كبرٍق

  : قال. ما حول فمه مثل املَالِغم: ومالِمج اإلنسان

  رأته شيخاً خِنز المالمِج

  .وأكثر ما يستعمل اللَّماج يف املشروب، وقد جعله قوم يف املأكول

ال تحرم : " ويف احلديث. الجةً أو إمالجتني، أي مصةً أو مصتنيملَج الصيب ثدي أمه، إذا مصه ِإم: ويقال
أُنظُرنَ ما إخوانكن فإن الرضاعة : "، وهو تأويل حديث النيب صلى اّهللا عليه وسلم"اإلمالجةُ واإلمالجتان

الِعرق من عروق : ملوجبل اَأل: وقال قوم. الغصن الناعم مثل العسلوج واألملود: واألملوج". من ااعة
  .الشجرة يغمض يف الثرى فيكون لَدناً

  ن - ل-ج

جلَّنت الشيء تلجيناً إذا خيسته، وكل شيء خيسته يف ماء فقد جلَّنته، وأكثر ما : اللَّجن، وهو اللَِّجني يقال
  : قال الشاعر. يستعمل ذلك يف اخلَبط
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 ر كالورِق اللَّجيِنالطي عليه  وماٍء قد وردتُ ِلوصل أروى

وقال . ثقيلة السري، وكذلك اجلمل: وناقة لَجون. الفضة، وهو ِأحد احلروف اليت جاءت مصغرة: واللُّجين
  .ال يقال للجمل لَجون، وهو أعلى: قوم

رجل أَجنَلُ : ويقال. وعني نجالُء وطعنة جنالُء، أي واسعة. سعة العني وغريها، وكل واسع أَنجلُ: والنجل
  : قال الشاعر. وامرأة نجالُء، ويستغنون عن ذكر العني

  بين بصرى وطعنٍة نَجالِء  ضربٍة بسيٍف صقيٍل ربما

واستنجل املاُء، . أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفر، ومجعه ِنجال ال غري: والنجل. نسلُه: ونجلُ الرجل
ونجلَ . ونجلْت الرجلَ بالرمح، إذا طعنته. يكون اشتقاق اإلجنيل من هذاإذا ظهر يف الوادي، وميكن أن 

: والنجيل. وسمي الرمح ِمنجالً ألنه ينجل به، ومن ذلك سمي اِملنجل اشتقاقاً من النجل. الطائر، إذا نقر

.  هلم أَيٍد ِطيالٌ وأعني ِنجال:ووصف أعرايب قوماً فقال. مجع أًنجل: وقوم ِنجال ونجل. ضرب من النبت

  : قال الراجز. وكل شيء اتسع فهو أَنجلُ

  تَمشي من الردة مشْي الحفَِّل

  مشْي الروايا بالمزاِد اَألنْجِل

  و - ل-ج

جلَوت السيف وغريه أجلوه جلْواً وجالًء، إذا أزلت عنه الصدأَ وجلوت العروس أجلوها جالًء فهي 
  .لوة، إذا أبرزا، واملصدر فيهما اجلَالءجم

أَعِط العروس ِجلْوتها، وقد جالّها زوجها وصيفةً، أي أعطاها وصيفة إذا سئل اِجللْوة، وزوجها : ويقال
وجال القوم يجلون جالًء، إذا خرجوا من بلد . فأما جلّ يِجلُّ فقد مر يف الثنائي مستقصى. جيلّيها ِجلْوة

  : قال. أذهبته: وجلَوت اهلم جلْواً. اخرجوا عنها: لد وأُجلوا عنهاإىل ب

  يا هند قد نَجلو الهموم جلْوا

  ونمنع العين الرقاد الحلْوا

  : قال الشاعر. وجلَوت بصري بالكُحل جلْواً، وبه سمي ضرب من الكحل اجلَال

 لكُحِلك أو غَمِض ففَقِّح  وَأكْحلْك بالصاِب أو بالجال

  .جلَّى الصقر عينه، إذا نظر من مرقَب إىل الصيد فربق عينه: ويقال

. فالن ابن جال، أي ابن املكشوف الواضح، وابن أجلَى مل جيىء به غري العجاج وحده، وهو مثله: ويقال w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         522   

كنت أجلَى ولقد جِليت جأل ورجل أجلى وامرأة جلْواُء، إذا احنسر مقدم وجههما من الشعر، وما 
  : قال الشاعر. اسم فرس معروفة: وجلْوى. شديداً

 مجداً أو ألثأر هالكا ألبني  وقفتُ له جلْوى وقد خام صحبتي

  : قال العجاج. وجالَ الفرس جيول جوالً وجوالناً، وكذلك التراب إذا جالته الريح

فيفوقه الخر ر السحابج  

  تُ المزِن والصيفيومرِدفا

 التُّراب فهو جوالني جوَل

    

ثوب يثْنى وخياط من أحد ِشقَّيه ويكون أحد ِشقَّيه مطلقاً غري مخيط ويجعل له جيب تلبسه : واِملجول
  .موضع: وجوىل. املرأة وجتول يف بيتها

جال القوم جولةً، إذا انكشفوا مث : ويقال. الناحية منها، ويقال جالٌ، واجلمع أجوال: وجول البئر والقرب
  : قال الشاعر. حارث اجلَوالن: جبل معروف بالشام، ويقال للجبل: وجوالن. كروا

 منه موِحشٌ متضائُل وحوران  بكى حارثُ الجوالن ِمن بعِد ربه

  .مصدر لُجت الشيَء ألُوجه لَوجاً، إذا أدرته يف فيك: واللَّوج

قال . الفزع وِجل يوجل وييجل وياجل وجالً، إذا فزع ورجل وِجلٌ من قوم وِجلني ووجالَى: وجلوال
  : الشاعر

 على أينا تغدو المنيةُ أوُل  لَعمرك ما أدري وإني ألوجُل

  .حفرة يستنقع فيها املاء، وهي املَوِجل أيضاً لغة ميانية: والوجيل واَألجيل

واملَوِلج إىل . الباب، وبه سمي باب خلية النحل ِوالجاً: والِوالج. جت البيت أِلج ولوجاً، إذا دخلتهوولَ
فقلبوا التاء داالً وكان . الِكناس، التاء مقلوبة عن الواو، وسمي دولَجاً أيضاً: والتولَج. املَدخل إليه: الشيء
  : قال. دولَج: األصل

  ا مقلتيها حججاإذا ِحجاج

  واجتافَ ُأدمان الفالة الدولَجا

  : قال الشاعر، وهو طُريح بن امسعيل الثَّقفي. الغامض من األرض والوادي: والِوالج

 عليك الحِني والولُج تطْرق  أنت ابن مسلَنِْطح الِبطاح ولم
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لُوج. ما احنىن من الوادي: احلُينول من قو: والوول: هلمفَعلُوج، مثل فاعل وفعويقال. رجل واجل وو :

  .رجل خراج والّج للذي يدخل يف األمور وخيرج منها

  ه - ل-ج

  : قال رؤبة. احنسار الشعر من الوجه رجل أَجلَه وامرأة جلْهاُء: اجلَلَه

  لما رأتني خَلَقَ المموِه

  براقَ أصالِد الجبين األجلَِه

  .بطن من العرب: وبنو جلْهمة. شاطئه، وهي اجلُلْهمة أيضاً: وجلْهة الوادي

: اسم وقع يف اإلسالم على أهل الشرك فقالوا: واجلاهلية. ضد اِحللْم جِهل جيهل جهالً وجهالةً: واجلَهل

بة اليت حيرك اخلش: واِملجهل. وأرض مجهل، إذا كانت ال يهتدى فيها، واجلمع مجاهل. اجلاهلية اجلَهالء
  .صفاة جيهل وجيحل، إذا كانت عظيمة: وقالوا. ا اجلمر يف بعض اللغات

. واستجهلِت الريح الغصن، إذا حركته فاضطرب. وكل شيء استخففته حىت ترتِّقَه فقد استجهلته

  ".جبنةالولد مجهلة مبخلة م"ويف احلديث . األمر الذي حيملك على اجلهل: واملَجهلة

لَجة أصوات القوم إذا اجتمعوا، التج : واللَّجة. لُجة البحر، وهو معظم مائه، واجلمع لُج ولُجج: واللُجة
إذا اضطربت أمواجه. القوم ،البحر به، واملصدر . والتج جاً، إذا غُِريتجاً ولَهبالشيء أهلَج لَه تولَِهج
وأهلج الرجلُ فهو ملِْهج، إذا لَِهجت ِفصالُه بالرضاع، والفصيل . اللَّهجةفالن صادق : ويقال. اللَّهج
  : قال الشاعر. الهج

 يرى ِبسفَى البهمى أِخلَّةَ ملِْهِج  رعى بارض الوسمي حتى كأنما

  .يصف محار وحش، قد أِجم الكأل فهو يكرهه

ويف بعض اللغات اهلَجيل . ، واجلمع هجول وأهجالاملطمئن من األرض جيتمع فيه ماء السماء: واهلَجل
  : قال الشاعر. عيب تسب به: وامرأة هجول. مثل اهلَجل

ٍء هجوتُكوس ك ُأمُأم ن أتاها  أنجوٌل ال تُبالي مه  

  : قال الشاعر. احلوض الصغري: اهلَجيل: وقال قوم

  مثل هجيل الرجل األعسِر

  .وهلذا باب تراه فيه إن شاء اهللا. الرجل الثقيل الوِخم: واهلَوجل. فر من األرضالق: واهلَوجل
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  .اُألمة من الناس، وهذا تراه يف بابه إن شاء اهللا: اِجليل

  : قال. وجِلي الرجل وجِله وجِلح يف معىن واحد، وقد مر تفسريه، ومها احنسار مقدم الرأس

  خبيريوهل يرد ما خال ت

  بعد الجال والئح القتيِر

  : قال الشاعر سحيم بن وثيل. األمر الواضح املكشوف: واجلَال

  متى َأضِع الِعمامةَ تعرفوني  ابن جال وطالّع الثنايا أنا

  باب الجيم والميم

  مع باقي الحروف التي تليهما 

  ن -م-ج

  . العرب قدمياًخرز من فضة، فارسي معرب، وقد تكلّمت به: اجلُمان

    

  : قال الشاعر. وقد سميت احلُّرة جمانةً

  غَواصها من لُجة البحِر  البحري جاء بها كجمانة

ومنه ِميجنة القَصار، وهي اخلشبة اليت يدق ا الثياب، . ومجن الشيُء ميجن مجوناً، إذا صلُب وغلُظَ
او، واجلمع مياِجن، وقالوا مواِجن، واشتقاقها من الوجني، وهو الِغلَظ من والياء يف ِميجنة مقلوبة من الو

  .األرض

  .رجل ماجن كأنه أَخذ من غلَظ الوجه وقلّة احلياء، وليس بعريب حمض: وقوهلم

ما جنم من البقل على غري ساق، والفصل بني النجم والشجر أن النجم : والنجم. واحد النجوم: والنجم
الوقت الذي يِحلّ فيه : والنجم. وكل طالع ناجم. يف فال يبقى له أثر والشجر يبقى له ساقيذهبه الص

العظمان الناتئان : ومنِجما الفرس. جنَّمت الدين تنجيماً، إذا جعلته على املُداين جنوماً: يقال. الدين وحنوه
هي جنوم : ، قال"أُقِْسم مبواقع النجومفال : "وقال بعض املفسرين يف قوله جلّ وعز. دوين العرقوب

وتنجم الرجلُ، ِإذا نظر يف النجوم وجنَّم وتنجم، إذا رعى . القرآن، أي أُنِزلَ يف جنم بعد جنم، واهللا أعلم
  .النجوم ِمن سهٍر

  و -م-ج
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منه ماج و. معروف ماج البحر ميوج موجاً وموجاناً، إذا اضطرب، وكل شيء اضطرب فقد ماج: املوج
ما يل : "ويف احلديث. ووِجم الرجلُ وجوماً، إذا أظهر كَرباً أو حزناً، فهو واجم. أمر الناس، إذا مرج

  : قال الشاعر". أراك واِجماً

  غَداةَ غٍد أم أنتَ للبين واجم  ودعها وإن الم الئم هريرةَ

  .غة ميانيةوجمت الرجلَ أِجمه وجماً، إذا وكزته ل: ويقال

  ه -م-ج

  : قال الشاعر. جمة املاء، وهي جمتمعه، واجلمع ِجمام: اجلَمة

  وضعن ِعِصي الحاضر المتخيِم  وردن الماء زرقاً ِجمامه فلما

ك وأعطيته جمام املَكُّو. ما جتمم من البقل ِإذا أراد أن يثمر، وقد استقصي هذا يف الثنائي: واجلَميم
الشعر، وهو أكثر من : واجلُمة. ورجل رحب املَجم، أي رحب الصدر. وِجمامه، إذا قارب أن ميتلىء

  : قال. القوم يسألون يف الدية: واجلُمة. اللِّمة، واجلمع جمم

ممفي النَّقع وُأعطي في الج ِربأض  

  .وجاء القوم اجلماَء الغفري، إذا جاءوا عن آخرهم

  .شخصه: جماء الشيءو

وجتَهمت الرجلَ، إذا . وبه سمي األسد جهماً. ورجل جهم بين اجلَهامة واجلُهومة، إذا كان غليظ الوجه
  : قال الشاعر. تنكَّرت له

  إذا تجاوبِت األزداء بالسحِر  تَجهمني الموماة أركَبها وال

ومرت جهمة من الليل، . السحاب الذي قد هراق ماءه: واجلَهام. يريد األصداء، مجع صدى، وهو طائر
وقد مست العرب جيهماً، الياء زائدة، وجهمنا وجهماً . بطن من العرب: وبنو جهمة. أي قطعة منه

  .وجهيماً

  .بطني منهم: بطن منهم، وبنو جهيمة: بطني منهم، وبنو جهمن: وبنو جامهة

وبذلك سمي اللنب اخلالص من املاء مهجاناً، وكذلك لنب ماهج، وهو احملض . خالص النفس: واملُهجة
  .الذي مل يشب باملاء

  : قال الشاعر. واجم اِخلباُء، إذا وقع. وهجمت على القوم، إذا دخلت عليهم

w  بيت أطافت به خَرقاء مهجوم  كأن جناحيه وجؤجوءه هيقٌ
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قرجم العجوم. ، إذا سالواومنه هاجرة ه :قرما يف ِخلْف الناقة، إذا استقصيت . تسيل الع وهجمت
  : قال الراجز. حلْبها، فأنا أهجمه هجماً

همجأيٍد تَه إذا التقت أربع  

همف حفيفَ الغيِث جادت ِديح  

  : قال. القطعة من اإلبل ما بني الستني إىل املائة: واهلَجمة

  أنتَ وهبتَ الهجمةَ الجراجرا

  كُوماً مهاريس معاً خناجرا

  : قال الشاعر. فارسان معروفان: وابنا هجيمة. اسم امرأة من العرب، أم حي منهم: واهلَيجمانة

 أسيافنا قَدر الِحمام إلى  وساق آبنَي هجيمةَ يوم غَوٍل

وقد مست . جيم بن عمرو بن متيم، واهلجيم بن علي بن سود من األزدبطنان من العرب اهلُ: وبنو اهلُجيم
  : قال الراجز. وهجمت الرجل أهجمه هجماً، إذا طردته. العرب هامجاً

همجهي والليُل يمضي والنهار  

    : قال الشاعر. الذين ال نظام هلم: واهلَمج من الناس

 مج هاِمجفيه ه يعيث  يترك ما رقَّح من عيشه

املتروك ميوج بعضه : واهلامج من كل شيء. مثل اهلَمل، سواء: واهلَمج من الناس. وبه سمي البق همجاً
املغِزل : اهلَميج من الظباء: وقال آخرون. وظبية هميج، وهي الفتية، زعموا، واحلسنة اجلسم. يف بعض

  .رجل واهتمج الرجل نفسه، إذا ضعفاهتمجت نفس ال: ويقال. اليت قد هزهلا الرضاع

  ي -م-ج

  .اجليم حرف معروف، وهلذا باب تراه فيه إن شاء اللّه

  باب الجيم والنون

  مع باقي الحروف 

  و -ن-ج
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قال . األبيض واألسود: واجلَون. مصدر جنات على الشيء، وهذا تراه يف اهلمز إن شاء اهللا: اجلُنوء
  : الشاعر

  شرائج بين مبيض وجوِن  حليلتي لما رأته تقول

  : قال. ومسوا األمحر جوناً. وقد سمي احلمار الوحشي جوناً، وهو أًصحر. فاجلَون هاهنا األسود

قارفٍْل قَرِغد تأوي إلى ِرز  

طّارونٍة كقَفَدان العفي ج  

وقد مست العرب .  عىن الشقِْشقَة وهي محراءاخلريطة من األدم جيعل فيها العطّار متاعه، وإمنا: والقَفَدان
  : قال. معروفة، تهمز وال تهمز، واجلمع جون: واجلُؤنة. بطن من العرب: وبنو اجلَون. جوناً وجويناً

نوكأشباه الج ماريدعلى ص  

  .قليلة اللنب: شاة ِصمرد: يقال

كناية : والنجو. لعود أجنوه نجواً، إذا اقتضبته من الشجرةجنوت ا. مصدر جنا ينجو نجواً ونجاةً: والنجو
: ومنه قوهلم. واحتبس جنْوه يف بطنه. جنا ينجو نجواً، واجلمع نجوات ونجاً: يقال. عن ذي البطِن

وقال بعض . الربوة من األرض، واجلمع نجوات وِنجاء: والنجوة. استنجى، كأنه استفعل من ذلك
. الدرع القصرية: والبدن. ، أي نلقيك على نجوة"فاليوم ننجيك ببدِنك: "ن يف قوله عز وجلّاملفسري

ونجوت اِجللد عن الناقة، إذا . جنوت الرجلَ، إذا أقعدته نِجيا لتناجيه: ويقال. الكالم املُسر: والنجوى
  : قال الشاعر. كشطته

  سيرضيكما منها سنام وغاِربه  ِد إنّهآنْجوا عنها نَجا الِجلْ فقلتُ

وجحاب، واجلمع ِنجاء: والنقال الشاعر. الس :  

 ِنجاء الحمِل األسوِل سح  كالسحل الِبيض جال لونَها

  .الكثري املاء من السحاب: احلَمل

  : قال. الِغلَظ من األرض، وهو الوجني: والوجن

  اةٌ شَزنأتَجوب بي األرض علَنْد

نجناً ويعلو بي وجيهِبط بي و  

  .وناقة وجناُء من هذا

  .واألوجن مثل الوجن، سواء. العظمان املُشرفان على اخلدين يف الوجه من عن ميني ومشال: والوجنتان
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  . بابه إن شاء اهللافأما النؤاج من قوهلم نأج الثور ونأجِت الريح، إذا مسعت صوت هبوا، فمهموز تراه يف

  .اِملعزف أو العود، فارسي معرب وقد تكلّمت العرب به: والونج، بفتح النون

  ه -ن-ج

  .معروفة، وليس هذا موضعها، وقد مرت يف الثنائي: اجلَنة

هجهاً: والنجالرجلَ أجنَهه ن تهجقال الشاعر. اللقاء القبيح ن :  

  ولغيرك البغْضاء والنَّجه  هعنّا أيها الوج حييتَ

  .نجهت الرجلَ وجبهته سواء، وهو استقبالك إياه مبا يكره: قال أبو زيد

  .ونجهت على القوم، إذا طلعت عليهم

. ومنه اشتقاق جهينة أبو قبيلة من العرب. الِغلَظ يف الوجه واجلسم، ورمبا وصف به اجلسيم أيضاً: واجلَهن

اً، الياء زائدةوقد مسن أيضهاناً، وأحسب اشتقاقه من اجلَهيت العرب ج.  

وأج الثوب ينهج إاجاً، . الطريق الواضح، واجلمع وج و ِنهاج، وهو املَنهج، واجلمع مناهج: والنهج
قال أبو زيد. إذا أخلق :جوأىب األصمعي إالّ أ ،جوأ جهن.  

  .ج، أي انبسط وألقى نفسهوضربت الرجلَ حىت أ

    

ِبرذَونة . ِغلَظ اخلَلْق يف اخليل كِغلَظ الرباِذين، الذَّكر واألنثى فيه سواء هكذا قال أبو عبيدة: واهلُجنة
وامرأة . مجعها هجائن: ِكرامها، ال واحد له من لفظه، وهي البيض، وقالوا: واِهلجان من اإلبل. هجني

واهتجنت الشاةُ، إذا حمل عليها يف . كرمي:  قومها، وكذلك رجل ِهجانِهجان، إذا كانت عقيلة
. اليت قد دخلتها هجنة: واملَهاجن من اخليل. ِصغرها، وكذلك الصبية احلَدثَة إذا زوجت قبل بلوغها

 مهتِجنة هكذا ورمبا سميت النخلة إذا محلت وهي صغرية. الغنم اليت يقْرعها الفحل قبل وقتها: واهلواجن
  .الذي أمه أمة: واهلَجني من الناس. يقول األصمعي

  ي -ن-ج

  .وسترى هذا الباب مستقصى يف املعتلّ إن شاء اهللا. جنى الرجل جيين جناية

  باب الجيم والواو

w  مع باقي الحروف 
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  ه - و-ج

كتيبة جأْواُء : ومنه قيل. ثى جأْواُءاجلُؤوة مثل اجلُعوة مهموزة، وهي غُبرة ختلطها خضرة فرس أجأى واألن
  .قطعة من األرض غليظة فيها سواد: واجلُؤوة يف وزن جعوة أيضاً. لصدأ احلديد فيها

جوه : وزجر من زجر اإلبل. قبح اهللا جهوته: ويقال. موضع الدبر من اإلنسان وغريه، لغة ميانية: واجلَهوة
جاه وقالوا جاه ،وهجهجهت باإلبل، إذا قلت ذلك: الويق. ج.  

  .يوم معروف لبين متيم: ويوم جهجوه

ووجوه . السبيل اليت تقصدها به: ووجه الكالم. أوله: ووجه النهار. معروف: ووجه اإلنسان وغريه
وِكساء . ورجل وجيه عند السلطان وموجه. وصرفت الشيَء عن وجهه، أي عن سننه. سادم: القوم
وضلَّ الرجلُ .  بطن من العربَ:وبنو وجيهةَ. ويجمع وجه على أَوجه ووجوه وأُجوه. ه وجهانل: موجه

  : قال الشاعر. ِوجهةَ أمره، إذا ضل قصده

 اختللتُ فؤاده بالِمطْرِد لما  نَبذَ الجؤار وضلَّ ِوجهةَ روِقِه

م حسن أو قبيح، واستعماهلم هذه الكلمة يف ِهديةَ روقه وواجهت الرجلَ بكال: وروي عن األصمعي
  .وواجهتك باألمر مواجهةً وِوجاهاً. القبيح أكثر

فرس من خيل : والوجيه. ودور بين فالن تواجه دور بين فالن، أي تقابلها، وهي املواجهة والِوجاه
ال :  يف بعض كالمهوقال األحنف. ورجل ذو وجهني، إذا لقي خبالف ما يف قلبه. العرب، قدمي معروف

  .يكون ذو الوجهني عند اهللا وجيهاً

. ووِهج يومنا وهجاً ووهجاناً. أَرجه ورائحته: ووهج الطِّيب. وهج النار، وهو سفْعها وأُوارها: والوهج

 مصدر أهوج بين اهلَوج، وهو نقصان: واهلَوج. وقّاد، وكذلك جنم وهاج، أي وقاد: وِسراج وهاج

: واهلَجو. متداِركة اهلبوب يف وجه واحد: وريح هوجاُء. وضربة هوجاُء، إذا هجمت على اجلوف. العقل

وهجوت الكتاب يف معىن جيته، لغة . وهجو يومنا، إذا اشتد حره. مصدر هجا، يهجوه هجواً وِهجاء
  .فصيحة

  ي - و-ج

  .اً، إذا تطاول مرضهجِوي الرجلُ وغريه يجوى جوى شديد

  : قال الشاعر. ووِجي الدابةُ وجى شديداً، والوجى أشد من احلَفا، والفرس وٍج كما ترى

صِد الوشاح إذا مشت تَخامرجي  عن بز الوعِف الخيل في اَألمل ِطرتَحام  
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: والويج. هو أبو بطن من العربوبه سمي الرجل ِجآوة، و. واِجلآوة مز وال مز، وهي وعاء الِقدر

  .خشبة تعرض على سنام الثور ويشد ا الفَدان، هكذا قال اخلليل

  باب الجيم والهاء

  مع باقي الحروف 

  ي - ه-ج

حفرة عظيمة يستنقع فيها املاء، غري : واِجلية. جِهي البيت يجهى جهياً، إذا خِرب، وهو جاٍه كما ترى
. أَهجى طعامكم غَرثي، أي سكَّن جوعي: ويقال. ت عني البعري وهججت، إذا غارتوهِجي. مهموز

  : قال الشاعر. طعام مهج، إذا أشبع: ويقال

  ِمن مطْعٍم غيِر ما مهجي

: واهلاجة. امسان للحرب: واهلَيج واِهلياج. وكل شيء ثار فقد هاج. وهاج الفحلُ هيجاً وِهياجاً وهيجاناً

خرزة صغرية تشد يف : واهلاجة. وأهل اليمن يسموا الشفْدغة. الضفدعة الصغرية، واجلمع هاجات
  .األذن، وهذا تراه مستقصى يف املعتلّ إن شاء اهللا

  .انقضى حرف اجليم واحلمد ّهللا رب العاملني وحده وصلّى اهللا على حممد وآله وسلّم

  وفحرف الحاء وأبوابه مع سائر الحر

  باب الحاء والخاء

  مع ما يليهما من الحروف 

    

  أُمهلت وجوه احلاء واخلاء 

  . في الثالثي الصحيح

  باب الحاء والدال

  مع سائر الحروف 

  ذ - د-ح
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  .أُمهلت وجوهها

  ر - د-ح

وكذلك . حدرت الشيَء أحدره حدراً حنو السفينة وغريها، إذا هبطت ا من أعلى واٍد أو ر إىل أسفله
. وحدرت الثوب أحدره حدراً، إذا فتلت أطراف هدبه. كل شيء حططته من علٍْو إىل سفٍْل فقد حدرته

ضد الصعود احلَدور بفتح احلاء ما : واحلَدور. حدرته وأحدرته فهو محدر وحمدور: وقال أبو زيد
  .احندرت مه، والصعود بفتح الصاد ما صعدت فيه

دالقراءةَ ح ِجلد الرجل، إذا ضربته حىت تؤثر فيه. راً، إذا أسرعت فيهاوحدرت ويف ِجلده . وأحدرت
  .حدور، أي آثار، وواحدها حدر

  : قال الشاعر. غليظ: ورمح حاِدر وغالم حادر. اسم من أمساء األسد، زعموا: وحيدرة

  أنابيبه بين الكُعوب الحوادِر  رديني إذا هز أرقَلَتْ وكل

  : قال الشاعر. غليظ أيضاً: وكذلك غالم حاِدر وحبل حاِدر. أسرعت: أرقلت

  قُطوعاً لمحبوٍك من اللّيف حاِدِر  رِويتْ حتى استَبان سقاتُها فما

حادة : وعني حدرة بدرة. ومصدر احلادر احلَدارة، ومجع حاِدر حدور. وهذا حي حاِدر، أي جمتمع
  : يسقال الشاعر امرؤ الق. النظر

  شُقَّت مآقيهما من ُأخُر  لها حدرة بدرةٌ وعين

  .وكل دواء أمشى فهو حدور وحادور. وحدر الدواُء بطنه، إذا أمشاه

القصد للشيء، : واحلَرد. ومجع حاِدر حدر. لقب شاعر معروف، ويقال له احلادرة أيضاً: واحلُويِدرة
  : قال الراجز. رداً، إذا قصدتهحردت حنوه ح: بتسكني الراء، يقال

  أقبل سيٌل جاء من أمر اهللاّْ

ِغلَّهنَّة المالج درح ِردحي  

  : قال الشاعر. وأسد حارد، أي غضبان. الغضب، وحتريكها خطأ: واحلَرد أيضاً، بسكون الراء

  بني حوالي األسود الحوارد  يوماً أن تَريني كأنّما لعلِّك

وح دا إذا مشى، فهو أَحر إحدى يديه حىت كأنه يتلقّف داً، إذا استرخى عصبرد ححير البعري ِرد
. وناقة حرداُء، هكذا قال األصمعي، وبعري أحرد، إذا كان ينفُض إحدى يديه يف السري. واألنثى حرداء

w  :  قاله أبو بكر- لد حتت خنلة دِعي يف بين متيم سمي أبا نخيلة ألنه و-قال أبو نخيلة
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  ضرباً لكّل جاِحٍد وملِْحِد

  جلْداً كتلقيف البعير اَألحرِد

  : وقال اآلخر

هم ِبينتَلٌّ مآزربالمرافِق م  درح في أيديهم ذوو جآِجىء  

ن وكوكب حريد، إذا طلع يف أفق السماء متنحياً ع. مجع جؤجؤ، وهو عظْم الصدر: اجلآجىء
  : قال الراجز. الكواكب

  يعتسفان الليل ذا الكُؤوِد

  أما بكّل كوكٍب حريِد

ورجل حريد احمللّ، إذا . تكاءدين األمر، إذا صعب علي: ذا املشقّة والصعوبة، من قوهلم: ذا الكُؤود: قوله
  : قال الشاعر. مل خيالط الناس ومل يرتل معهم

 المحلِّ غَويا غَيورا حريد  إذا نَزَل الحي حلَّ الجحيشَ

  : وأنشد األصمعي. وحارِت الناقةُ، إذا قلَّ لبنها ِحراداً. الناحية: اجلَحيش

  أياِنقٌ قد كَفَأتْ أرفادها

  ِحرادها يمنع أن نَمتادها

  نُطِْعمها إذا شَتَتْ أوالدها

وأنشد األصمعي أيضاً لرجل . ذي يحلب فيهمجع رفْد، وهو القدح ال: مجع على غري قياس، أرفاد: أياِنق
  : من أهل البحرين

 يتْبعها ِبرزينُها جونَة  باِطية مملوةٌ ولنا

  فُك عن حاجِب ُأخرى ِطينُها  ما حاردتْ أو بكَأتْ فإذا

حال يشرب فيه، وهو الذي إناء يتخذ من طَلْع الفُ: الِبرزين. بكأِت الناقةُ، إذا قلّ لبنها، وهي ناقة بِكيء
وأما الذي يسميه البصريون احلُردي من . يسميه البصريون التلتلة، هكذا فسر عبد الرمحن عن عمه

  .ما أدري ما صحتها يف العربية: والدابة اليت تسمى اِحلردون، قال األصمعي. القَصب فهو نبطي معرب

    

ويف . اللهم ادحر عنا الشيطانَ دحراً، والشيطان مدحور: سك من قوهلمدفْعك الشيَء عن نف: والدحر
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فأما الدرحاية الرجل الضخم فإنك ستراه . ، أي مبعداً، واّهللا أعلم"اخرج منها مذؤوماً مدحوراً: "الترتيل
  : قال الراجز. واشتقاق الدرحاية من الدرح، وهو فعل ممات. يف بابه إن شاء اهللا

حايهشَى ِدرك إذا مكَوع  

ِسبني ال أعرف الِهدايهِيح  

ردحت البيت بالطني أردحه ردحاً وأردحته إرداحاً، لغتان فصيحتان، إذا كاثفت عليه : والردح من قوهلم
  : قال. الطّني

  بيتَ حتوٍف مكْفًَأ مردوحا

  : وقال اآلخر. يعين قترة صائد

درخٍْر مص ِبطيِنبناء ح  

  أبو جواٍر أجلَح الجبين

  : قال الشاعر أمية بن أيب الصلت. عظيمة: وجفنة رداح. ثقيلة األوراك، واجلمع ردح: وامرأة رداح

 عند دارِتِه ينادي وآخر  داٍع بمكّةَ مشْمِعّل له

 البر يلْبك بالشِّهاِد لُباب  إلى ردٍح من الشِّيزى عليها

  : قال الشاعر لبيد. ثقيلة السري من كثرة من فيها: وكتيبة رداح. مجع شهد

  يا عامراً يا عامر الِقداِح

  وعامر الكتيبة الرداِح

  .وقد مست العرب ردحياً وردحان

ون وإمنا يفعل. ز أُمهلت إالّ يف لغة من قال احلَزد يف معىن احلَصد حزدت الشيء يف معىن حصدت-د-ح
  .ذلك إذا سكِّنت الصاد، فإذا حركوها ردوها إىل أصلها

  : قال الشاعر. حدست أحِدس حدساً، إذا ظننت: الظن: س احلَدس-د-ح

  بعض األمور وكنت ذا حدِس  فيها العنْس أحِدس في فوقفتُ

  : قال الشاعر. هحدست بالرجل أحِدس به حدساً، إذا صرعت: ويقال. وحدس حيِدس وحيدس

  من القوم محدوساً وآخر حاِدسا  ومعترٍك شَطَّ الحبيا تَرى به

. السري الشديد: واحلَدس. وحدست يف سبلَة البعري، إذا وجات لَبته. ناحيته: موضع، وشطّه: احلُبيا هاهنا

  .وحدست الشيَء بِرجلي، إذا وطئته. بطن عظيم من العرب: وبنو حدس
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. حسدتك على الشيَء وحسدتك الشيء مبعىن واحد: ويقال. معروف، حسدت أحسد حسداً: واحلَسد

  : قال الشاعر

  فريق نحسد اإلنْس الطَّعاما  فقلت إلى الطّعام فقال منهم

  .ورجل حاِسد وحسود وحساد

 من خيل العرب كان اسم فرس: وداِحس. إدخالك يدك بني ِجلد الشاة وِصفاقها لتسلخها: والدحس
  .وله حديث، وهو الذي تنسب إليه حرب داحس: سِطي على أُمه وهي حامل فسمي داِحساً

. دويبة تغيب يف التراب، واجلمع دحاحيس: أفسد بينهم، والدحاس: الفساد دحس بني القوم: والدحس

  : قال الشاعر. موضع: وداِحس. اء أكثروبيت ِدحاس، إذا كان ممتلئاً ناساً، باحلاء واخلاء، واخل

  وَأقفَر منها رحرحان فداِحسا

  .أي أصابه قفر

  .ضربه حىت انسدح على األرض، أي انبسط على األرض، وقالوا بالشني أيضاً وليس بالعايل: ويقال

  ش - د-ح

حشد : ورمبا قالوا. القوم اتمعون: واحلَشد. حشدت القوم أحشدهم وأحِشدهم حشداً، إذا مجعتهم
  .وحتاشد القوم، إذا اجتمعوا على الشيء وتعاونوا عليه، واحلاشد الفاعل

  ص - د-ح

دحص يدحص دحصاً برجليه : ويقال منه. دحص املذبوح بيديه ورجليه، إذا فَحص ما: الدحص
  : قال الشاعر. ويديه

ماء فداحصالس قْبغا فوقهم سبشكَّته  ر لم يليبوس تَلَبس 

مصدر حصدت الزرع أحِصده وأحصده حصداً وحصاداً فأنا : واحلَصد. الشيء احملصود: واحلَصد
  .ومجع حاِصد حصاد وحصدة. والزرع حصيد وحمصود. وجاء زمن اِحلصاد واحلَصاد. حاصد

. لَ إحصاداً فهو محصد، إذا فتلتهوأحصدت احلب. اِملنجل الذي يحصد به، واجلمع محاصد: واِملحصد

  .وقد مست العرب حصيداً وحصيدة. ضيقة احلَلَق: وِدرع حصداُء. سديده: ورجل محصد الرأي

إذا : ورجل ِمصدح. وصدح الطائر يصدح صدحاً وصدوحاً وصداحاً، إذا صوت فهو صادح وصدوح
  : قال الفرزدق.  ناقة ذي الرمة، الياء زائدةاسم: وصيدح. كان صياحاً حسن الصوت
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  ألقصر عنها ذو الرميم وصيدح  لو ذو الرميمِة رامها ودويٍة

    

 خَب آُل بينها يتَضحضح إذا  قطعتُ إلى معروفها منْكراِتها

  : وقال ذو الرمة ميدح بالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري

  فقلت لصيدح آنتَِجعي ِبالال  لناس ينتجعون غَيثاًرأيتُ ا

  ض - د-ح

ودحضت حجته دحوضاً ودحضاً، فهي داحضة، . الزلَق دحض يدحض دحضاً ودحوضاً: الدحض
  : قال طرفة. وكل موضع ال تطمئن فيه القَدم فهو مدحض. وأدحضها اللّه إدحاضاً

  وحاد كما حاد البعير عن الدحِض   ِحذارهونَجى اليشكري رِديت

  .مبعىن مدحوضة، واهللا أعلم" حجتهم داِحضة: "وقال أبو عبيدة يف قوله عز وجل

  ط - د-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الظاء والعني والغني

  ف - د-ح

فأما . سريع املشي، وكذلك الظَّليم: وبعري حفّاد. حفَد حيِفد حفْداً، إذا أسرع يف املشي: احلَفْد من قوهلم
قال . اخلَدم: األختان، وقال آخرون: احلَشم، وقال آخرون: احلَفَدة فاختلف فيها أهل اللغة، فقال قوم

  : الشاعر

 أِزمةُ األجماِل بأكُفِِّهن  حفَد الوالئد حولهن وأسلمتْ

  . خندمك بالطاعة:فتأويله" إليك نسعى ونحِفد: "فأما قوهلم يف القُنوت

  .ِمكيال: واِملحفاد أيضاً. إناء يكال به: واِملحفَد واِملحفَدة. ضرب من سري اإلبل: واحلَفَدان

  .فَدحه األمر فَدحاً، إذا أثقله وظه، واألمر فادح والرجل مفدوح: ويقال

  .هفأما أفدحين األمر فلم يقله أحد ممن يوثق ب. خطوبه وأحواله: وفَواد الدهر

  ق - د-ح
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وحدق القوم بالرجل وأحدقوا به، . حدقَة العني، وهي سوادها، واجلمع حدق وأحداق وِحداق: احلَدقَة
  : قال الشاعر. إذا أطافوا به، لغتان فصيحتان

 اَلمنيةُ واستبطأتُ أنصاري بي  المنِْعمون بنو حرِب وقد حدقَتْ

: احلندوقة واِحلنديقة: وقوم من أهل اللغة يقولون. واجلمع حدائقالبستان من النخل والشجر، : واحلديقة

  .احلَدقَة، وما أدري ما صحته

ورمبا قالت العرب للرجل . والدحق أن خيرج رِحم الناقة بعد والدها دحقَِت الناقةُ فهي داحق ودحوق
  .داِحق: الغضبان

  .ورجل حاِقد ومحقَد، إذا أحقده غريه. حقاد واحلقودمعروف حقَد حيِقد ِحقْداً، واجلمع األ: واِحلقد

. عظيمة السنام، واجلمع مقاحيد: وناقة ِمقْحاد. وكنلك املَقْحدة. أصل السنام، واجلمع قَحد: والقَحدة

  .بطن من العرب منهم أم يزيد بن القُحادية أحد فرسان بين يربوع: وبنو قُحادة

. وقدحت يف نسب الرجل، إذا طعنت فيه. ار أقدحها قَدحاً من الزند وغريهمصدر قدحت الن: والقَدح

وقَدح العود، إذا وقع فيه اُألكال، وكذلك . وقدحت العظم، إذا نقرته حبديدة لتخرج ما فيه من فساد
نقال الشاعر. الس :  

 وادحالغُر من أنيابها بالقَ وفي  رمى اهللا في عينَي بثينةَ بالقَذَى

: والقوادح. وقدحت العني، إذا أخرجت ما فيها من املاء الفاسد. سواد يظهر فيها: والقادح يف األسنان

وركي . اِملغرفَة، معروفة: واِملقْد حة. وقدحت ما يف الِقدر، إذا اغترفته. الوصوم يف العيدان والعظام
أطراف النبت من : والقَداح. األقداح وكبارهامعروف، اسم جيمع صغار : والقَدح. تغترف باليد: قَدوح

ح السهم. الورق الغضح، ِقدِسر. العود بال نصل وال قُذَذ: والِقدح الواحد من ِقداح املَيح . والِقدوقد
وقدحت عني الفرس وكذلك عني البعري، إذا غارت، . الفرس تقدحياً، إذا ضمر حىت يصري مثل الِقدح

  : قال الشاعر. قَدحت فهي قادحةفهي مقدحة، و

سابحةٌ فالعين قادحة واليد  ُل ضارحة واإلطُل مقبوبجوالر  

  .اإلطْل بكسر األلف واَأليطَل واحد، وهو اخلصر، ويسمى القُرب

 إذا مسعتهم يقولون فرس مقدح فإم يريدون أنه ضامر كالِقدح، وإذا مسعتهم يقولون مقدح: قال أبو بكر

  .فإم يريدون أنه غائر العينني

  ك - د-ح
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ويف . وتكدح ِجلده، إذا ختدش. كَدح الرجلُ يكدح كَدحاً، إذا اكتسب، وكدح لدنياه وكدح آلخرته
ومحار مكدح، إذا كانت به آثار من عض ". جييء يوم القيامة ويف وجهه كُدوح وخدوش: "احلديث
، أي عمله الذي يعمله من خري أو شر "نك كاِدح إىل ربك كَدحاًإ: "وقول اهللا عز وجلّ. الفحول

  .لنفسه

  ل - د-ح

    

. وقوس حدالء ومحدلة، إذا تطأمنت ِسيتها. تطأمن أحد املَنِكبني، والرجل أَحدلُ واملرأة حدالُء: احلَدل

  : وأنشد يف املرأة احلدالء أليب حممد الفقعسي

  ضله ِزجاج ولهاةٌ فار

الماخض طْب نَحاهكالو الءدح  

خضرة غامضة يف األرض تضيق من أعالها وتتسع من أسفلها حىت يمشى فيها ورمبا أنبتت : والدحل
  : قال الراجز. واجلمع دحول وِدحال وأَدحل. السدر، هكذا يقول األصمعي

  وهي على عذٍْب روي المنْهِل

  خيِر اَألدحِلدحِل أبي المرقال 

. تدلَح مبا فيها من املاء: وسحائب دلُح. دلَح ِحبمله، إذا أثقله ِحملُه: يقال. مشي البعري مثْقَالً: والدلْح

  .دلَّح ودواحل: ويقال

  .الضرب باليد، لَدحه بيده يلدحه لَدحاً: واللَّدح

وأحلد الرجلُ .  امليت وأحلدت له فهو ملْحد وملحودولَحدت. معروف، واجلمع لُحود وأحلاد: واللَّحد
وكل مائل . وسمي اللَّخذ لَحداً ألنه ِميل به يف أحد جويل القرب. إحلاداً، إذا مال عن القصد فهو ملِْحد

  .عن شيء الِحد وملِْحد، وال يقال له الِحد وال ملِْحد حىت مييل عن حق إىل باطل

  . ملْحداً، واجلمع مالحد، ورمبا سمي ملْحداًوقد سمي اللَّحد

  م - د-ح

صدره غيظاً : احلَدم ِجلُ، إذا غلَى، واحتدم علياحتداماً، إذا التهبت واحتدم املر أصل ِبنية احتدمِت النار
  : قال الشاعر
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  في ماِحٍق من نهار الصيف محتِدم  صوافن في األرزان طاويةً ظَلّتّ

واحتدم الده حىت يسوادمرتت حإذا اشتد ،مة، قالوا. مدة، وال يدخله : وحدمموضع معروف، وقالوا ح
  .احتدم الشر بينهم، إذا اشتد: وكثر ذلك حىت قالوا. وكل شيء حِمي فقد احتدم. ألف والم

واصطنع إليك يداً حتمده خالف الذم حِمدت الرجلَ أمحده حمداً، إذا رأيت منه فعالً حمموداً : واحلَمد
حماداك أن تفعل : وتقول العرب. وأمحدت األرض أُحِمدها إمحاداً، إذا رضيت سكْناها أو مرعاها. عليها

واشتقاق اسم حممد صلّى اّهللا . كذا وكذا يف معىن قُصاراك، وهذا باب قد استقصيناه يف كتاب االشتقاق
  .عليه وسلَّم كأنه حِمد مرةً بعد أخرى

وإمنا مست رجال من العرب أبناءهم يف . وقد مست العرب حامداً وحميداً وحمموداً وحماداً وحمداً
وممن سمي يف اجلاهلية حممداً حممد بن . اجلاهلية مبحمد إلخبار الرهبان أنه سيكون نيب يسمى حممداً

  : لقيس بن حجر حيث يقولحمران اجلُعفي، وهو الشويعر، مساه ذا االسم امرؤ ا

  عمد عيٍن قَلّدتُهن حريما  عنّي الشويِعر أني أبِلغا

وحممد بن بالل بن أُحيحة، وحممد بن سفيان بن مجاِشع، وحممد بن مسلمة األنصاري، وغريهم ممن قد 
  .ذكرناه يف كتاب االشتقاق

اكتىن به، أبو أمحد بن جحش بن رئاب األسدي ال أعرف فأما أمحد فقد سمي به مجاعه يف اجلاهلية، و
  .وسمي يحمد، وهو أبو بطن من األزد ويحِمد، وهو أبو بطن أيضاً. غريء

الدفع الشديد، وبه سمي الرجل دحمان ودحيماً وسميت املرأة دحمه ودحاِم، وهي أحسبها : والدحم
  :  الراجزقال أبو النجم. بنت ثعلبة بن وائل

همحالد قِْض أن يمِلكَنا ابنلم ي  

مدحت الرجل أمدحه : ضد اِهلجاء يقال: واملَدح. إمنا هي دحمة فحركها احتياجاً، يعين يزيد بن املهلَّب
واملاِدح فاعل واملمدوح مفعول، ورمبا سمي . اسم مشتق من املدح: واملديح. مدحاً وامتدحته امتداحاً

ملدح بعينه مدحياً، ورمبا سمي املمدوح بعينه مدحياً، إذا احتيج إليه يف الشعر، كأنه فعيل معدول عن ا
وجاء يف الشعر . وامدحِت األرض امداحاً، إذا اتسعت ووضحت. مفعول وما أقلَّ ما يستعمل ذلك

مجع أُمدوحة مثل الفصيح أماديح كأنه مجع مديح مثل حديث وأحاديث، وميكن أن يكون أماديح 
  : أُحدوثة وأحاديث وأُرجوحة وأراجيح، قال الشاعر

 أباكُن يا ليلى األماديح أحيا  لو كان ِمدحةُ حي منِْشراً أحداً

w  ن - د-ح
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. وامرأة ِدحنة وبعري ِدحن. أصل ِبنية الدحن، وهو العظيم البطن يف ِغلَظ جسم، وقالوا دِحن أيضاً: الدحن

  :  الراجزقال

قلت إنَّه قالوا أال تَخْطُب  

 ِدعكَنَّةً ِدحنَّه فقربوا

    

  .األرض املرتفعة، لغة ميانية جاء ا أبو مالك ومل يعرفها سائر أصحابنا: والدحنة

  .عيد من أعياد النصارى، وال أحسبها عربية صحيحة، وقد تكلّمت ا العرب: والدنح

وقد قالوا . لك عن هذا األمر مندوحة، أي متسع: ومنه قوهلم. مع أنداح، وهي أرض واسعةوالندح، واجل
  .بطني منهم: وبنو مناِدح. وقد مست العرب نادحاً ومناِدحاً. يقال ندح وندح: ندح أيضاً، قال أبو بكر

  و - د-ح

وواً، واالسم : احلَدداحلُداء يا هذاميكن أن يكون مصدر حدوته أحدوه ح.  

  .موضع بنجد: وحدواء

  .قبيلة من العرب: وبنو حاِود

وحواً، إذا دحا به على وجه األرض، وقالوا: والدحياَ، وليس : مصدر دحا يدحو دحى دحددحا ي
  : قال الشاعر. دحا يدحي دحياً: بالثَبت، وقال مرة أُخرى

 فاحص أو العب داحي أنهك  ينفي الحصى عن جديد األرض مبتِركاً

املوضع الذي يبيض فيه، واجلمع : وأُدِحي النعام. بطن من العرب: وبنو دحي. ومست العرب ِدحية ودحياً
  .األداحي

. والدوح، الواحدة دوحة، وهي الشجرة العظيمة من أي الشجر كانت، هكذا يقول بعض أهل اللغة

وترى هذا يف . الواو إذا انضمت صارت مهزة: قال أبو بكر. م أُحدانمنفرد، وقو: رجل وحد: ويقال
  .موضعه مستقصى إن شاء اّهللا

رأيت أَحد الرجلني : أول العدد، واألحد مثل الواحد، وال يستعمل أَحد يف معىن واحد، وتقول: والواحد
. إال أن تريد واحداً وعشرةرأيت أحد عشر، وال يستعمل واحد هاهنا : وال تقول واحد الرجلني، وتقول

قال الشاعر . واحد واحد: وأُحاد أُحاد. منفرد، وقوم أُحدان، ورجل أوحد وقوم وحدان: ورجل واحد
  : عمرو ذو الكلب اهلُذَيل
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مفي الشهر الحالِل  اللّه ذلك من لقاٍء َأح ُأحاد ُأحاد  

  . رجالًوقد مسوا به. أصل ِبنية ودحان، وهو موضع: والودح

  ه - د-ح

  .أُمهلت

  ي - د-ح

وحاد عن . العقود يف قرن الظيب والوعل: واحلُيود أيضاً. النادر من اجلبل، واجلمع حيود وأحياد: احلَيد
  .الشيء حييد ِحياداً

ِحية. موضع: والديحاً وديحة وديت العرب ِدحوقد مس .يحبطن من العرب: وبنو د.  

  ل مع باقي الحروف باب الحاء والذا

  ر - ذ-ح

، "وإنا لَجميع حاذرون: "وقد قُرىء. معروف، حِذر حيذَر حذَراً، وحاذر يحاذر ِحذاراً وحماذرة: احلَذَر
  .أي متأهبون، وحِذرون، أي خائفون

  .ِفعِلية، األرض الغليظة، واجلمع حذاٍر، ممال، وحذارى: واِحلذِْرية

وقال . الفزع بعينه: واحملذورة. القوم حيذِّرون أو ينِذرون: واحلُذاريات.  الفزعشديد: ورجل ِحذِْريان
  : بل احلرب، وأنشدوا لألعشى: قوم

  يوماً إذا ضمِت المحذورةُ القَزعا  بيوتهم َأمن لجارهم قوم

قال أبو . قاف والفَاء مجيعاًوالقَزع يعين الِفرق من الناس ينضم بعضهم إىل بعض خوفاً، القَزعا والفَزعا، بال
وقد . قَزع السحاب، الواحدة قَزعة، وهي القطع الصغار من الغيم: البيوت املتفرقون، ويقال: القَزع: بكر

أوس بن ِمعير مؤذِّن رسول اللّه صلّى اّهللا : وأبو محذورة. مست العرب حمذِّراً وحذاراً وحذيراً وحذراناً
  : قال الراجز. وقوهلم حذاِر من كذا معناه احذَر.  جمح، هكذا يقول الرياشيعليه وسلّم، أحد بين

  حذاِر من أرماحنا حذاِر

  أو تجعلوا من دونكم وباِر
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  .واِحلرذَون دويبة ال أقف على حقيقة صفتها

كلت قتلت، وتجمع على اسم، وأحسب اشتقاقه من الذُروحة، وهي دويبة هلا سم قاتل إذا أُ: وذَِريح
  : قال الشاعر. ذَراِرح وذراريح

  سقيتَ على لَوٍح دماء الذَّرارِح  فلما رأت أن ال يجيب دعاءها

  : قال الراجز. سم قاتل: والذُّرحرح

 له ورياً إذا تَنَحنَح قالت

 ليته يسقى من الذُّرحرح يا

حٍح ِمطْرمأو ليته في رأس ر  

  ز - ذ-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع السني

  ش - ذ-ح

  .وشحذ اجلوع مِعدته، إذا ضرمها وقواها على الطعام. شحذت السيف أشحذه شحذاً، إذا جلوته

  ص - ذ-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء والظاء والعني والغني

  ف - ذ-ح

    

وحذفت رأسه بالسيف حذْفاً، إذا ضربته به . تها احذفت األرنب بالعصا أحِذفها حذْفاً، إذا رمي
ال يتخلَّلُكم الشياطني : "ويف احلديث. غنم من غنم احلجاز صغار اجلُروم: واحلَذَف. فقطعت منه قطعة

وقد مست العرب حذافة، وهو كل ما حذفته من شيء فطرحته منه حنو وشائظ ". كأم بنات حذٍَف
ا تسميتهم حذَيفة فهو تصغري ِحذْفَة وهي قطعة حتِذفها من حلم أو غريه، أو تصغري وأم. األدمي وما أشبهه

وحذفت الفرس أحِذفه حذْفاً، إذا قطعت . حذَفَة، واحلَذَف ضرب من البطّ صغار اجلُروم شبه باحلَذَف
  : اسم فرس خالد بن جعفر بن ِكالب، وفيها يقول: وحذْفَة. بعض عسيب ذنبه
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  وحذْفَةَ كالشَّجا تحت الوريِد   سائالً عنّي فإنييك فمن

  .وتفذَّحِت الناقةُ وانفذحت، إذا تفاجت لتبول، وليس بالثَّبت

  ق - ذ-ح

وحذَق الرباط . وحذَق الغالم القرآنَ يحِذق حذْقاً وحذاقاً وحذاقةً، إذا تعلّمه. حذَقت الشيء، إذا قطعته
وبنو . حديد اللسان فصيح: ورجل حذاقٌي. وحذَق فاه اخلَلُّ، إذا حمزه، أي قبضه. ر فيهايد الشاة، إذا أثّ

  : قال الشاعر. بطن من إياد رهط أيب دواد اإليادي وكعب ابن مامةَ اإليادي: حذاقةَ

  جار كجار الحذاقي الذي اتَّصفا  كفاني ِمن جاٍر هممتُ به إني

  .الوصفافتعل من : اتصف

  .انسالق اللسان وانقشاره من داء يصيبه، ذَِحق لسانه يذحق ذَحقاً، إذا أصابه ذلك: والذَّحق

  ك - ذ-ح

  .كَذَحته الريح، مثل كَثَحته، إذا ضربته باحلصى والتراب

  ل - ذ-ح

قال معقِّر بن . ا ذلكحمرة وانسالق يف أجفان العني ومآقيها، حِذلَت عينه حتذَل حذَالً، إذا أصا: احلَذَل
  : محار البارقي

  ومُأِقي عينها حِذٌل نطوفُ  مودتَها فقاظت فأخْلَفْنا

  : وأنشد للعجاج. رجل أَحذَلُ وامرأة حذْالُء: والعني حذالء كما ترى، ورمبا قيل

  ما بال جاري دمعِك المهلَِّل

  والشوق شاٍج للعيون الحذَِّل

إذا بكى : ال أدري أي شيطان فسر هلم البيت، قالوا: قال أبو حامت.  اخلُذَّل باخلاء:وقال البغداديون
. مثل احلُثالة، وهي حطام التنب وحنوه: واحلُذالةُ. موضع: وحذَيالء. أصحابه خذهلم فلم يبك معهم

  : قال الراجز. ضرب من حب الشجر يختبز ويؤكل يف اجلَدب: واحلَذَل

  ادهم لما ُأِكْلإن بواء ز

w  أن يحِذلوا فيكثروا من الحذَْل
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قال عمر بن اخلطّاب . استدارة ذيل القميص: واحلُذَل. حاشية إزارها أو ذيل قميصها: وحذُول املرأة
: رمحه اّهللا البنة عمرو بن حممة ملّا زوجها من عثمان فبعث إليها صداقها أربعة آالف درهم فقال هلا

حذَلَك، أي ذيلك، فصب فيه املال فقسمته يف قومها وجتهزت من ماهلا، وهي أم عمرو بن عثمان هلُمي 
  .بن عفّان

  .مثل الثأر سواء، واجلمع أذحال وذُحول، وهو الوغْم: والذَّحل

  م - ذ-ح

 ويف .وكلّ شيء أسرعت فيه فقد حذمته، وبه سميت األرنب حذَمة. املشي السريع اخلفيف: احلَذَم
: اللهم اجعلين حذَمة لُذَمة أسبق الطالع يف األكَمة، وقال الريبوع: أحاديث األعراب أن األرنب قالت

إذا : "وقال عمر بن اخلطّاب، رضي اللّه عنه، للمؤذّن. اللهم اجعلين أُحويه وأُلَويه واجعل أسفله عند فيه
ِذمفاح ل وإذا أقمتفترس تِرع، أي "أَذَّنماً، الياء زائدة. أَسذَيماً وحت العرب ِحذْيوقد مس.  

  : قال األعشى. احتراق الفَِخذين من املشي إذا احتكّتا، مِذح ميذَح مذحاً: واملَذَِح

هم فهمِدقاق سعي ردس  ذَحالم كالخُصى ُأشِْعَل فيهن  

  : وقال الراجز

 لو صاحبِتنا مِذحِت إنِّك

 الِحنْواِن فانفشَحِت وحكَِّك

  وقُلِْت هذا صوتُ ديٍك تحتي

  .توسعِت: انفشحِت

  ن - ذ-ح

  : وأنشد. صغري األذنني خفيف الرأس ومها احلُذُنتان يعين األذنني، الواحدة حذُنة: رجل حذُنة

ذُنَّتاها باعكأنما ح  

 تشويه على احلجارة حىت ينضج، واللحم حنيذ حنذْت اللحم أحِنذه حنذاً، وهو أن: واحلَنذ من قوهلم
وحنذت الفرس أحِنذه حنذاً وِحناذاً، وهو أن تستحضره شوطاً أو شوطني مث تظاهر عليه اِجلالل . وحمنوذ

  .وقد مست العرب حناذاً. حىت يعرق فيذهب رهلُه، والفرس حمنوذ وحنيذ
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  و - ذ-ح

النعلَ : احلَذْو تذَوذْواً وِحذاًءمصدر حالنعل بعينها، يدلّ على ذلك حديثه صلَّى : واِحلذاء. أحذوها ح
، يريد أا تقوى على املشي وتصرب "ما لك وهلا معها ِحذاؤها وِسقاؤها: "اللّه عليه وسلَّم يف هوامي اإلبل

ل احلُزة، وقد روي واحلُذْوة القطعة من اللحم، حذَوت له حذْوة وِحذْوة وِحذْية وهي مث. على العطش
  : هذا البيت

  من الشِّواء ويروي شُربه الغُمر  تكفيه حزةُ ِفلٍْذ إن ألَم بها

، "بني احلُذَيا واخلُلْسة: "ومن أمثاهلم. ما أعطيته صاحبك من غنيمة أو جائزة: واحلُذَيا. وحزة ِفلٍْز بالزاي
ضرب مثالً للرجل الذي يسألك فإن مل تِطه اختلسكيذْواً وأحذيته أُحذيه : ويقال. عحذوته أَحذُوه ح

  .إحذاء، واالسم احلُذَيا، مقصور

والوذَح يف الغنم كالعبس يف . ما تعلّق بأصواف الضأن من أبواهلا وأبعارها، الواحدة وذَحة: والوذَح
  : قال األعشى. اإلبل، إال أن ذلك من اخلَطْر وهذا من التعلُّق

  خاضعي األعناق أمثاَل الوذَح  األعداء حولي شُزراً وترى

  .بسراً خضع األعناق: ويروى

  ه - ذ-ح

  .أُمهلت

  ي - ذ-ح

  .مواضعها يف املعتلّ تراها إن شاء اهللا

  باب الحاء والراء مع ما بعده من الحروف 

  ز -ر-ح

. زته إحرازاً والشيء محرزوكل شيء ضممته وحفظته فقد أحر. معروف: استعمل من وجوهها اِحلرز

حرز فيه الشيء: واملوضع احلريز. إحراز: ومصدر أحرزت. امتنعت: واحترزتت العرب . الذي يوقد مس
  .محِرزاً وحريزاً وحرازاً
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وحزر . وحزرت الشيَء أحزره حزراً، إذا عرفت مقداره أو ظننت، حزر حيِزر وحيزر، والضم أكثر، حزراً
  : قال الشاعر. اللنب والنبيذُ، إذا اشتدت محوضته، فهو حاِزر

ٍر ال منتظَرمعبن م رميا ع  

رزفح دا القُروصالذي ع بعد  

ِخياره، واجلمع حزرات، : وحزرة املال. أي جتاوز حده وقَدره مثل اللنب الذي جتاوز القُروص فحزر
، يريد ِخيار "ال تأخذوا حزراِت أَنفُس الناس: "ويف احلديث. ي الرجل حزرةوبه سم. الواحدة حزرة

  .أمواهلم

  .زرحه بالرمح زرحاً، إذا زجه به، وليس بثَبت: ويقال

وبه سمي الرجل . رزح البعري، إذا ألقى نفسه من اإلعياء، وإبل رزحى ورزاحى: والرزح من قوهلم
  :  األعشىقال. ِرزاحاً

  قام ذو الضر هزاالً ورزح  تَفَتَّقْن من العيش إذا قد

  .من العسن، وهو الشحم العتيق: ويروى

  : قال الراجز. وقد مسوا زحراً. تزحر احلُبلى عند الوالدة: والزحر

 إني زعيم لِك أن تَزحري

  عن وافر الهامة عبل الِمشْفَِر

  .زحره بالرمح زحراً، إذا زجه: ويقال. اء يصيب البطن معروف، والزحار أيضاًد: والزحري

  س -ر-ح

  : قال الراجز. الدهر: احلَرس

  في نعمٍة ِعشْنا بذاك حرسا

  .مصدر حرست الشيء أحرسه حرساً وِحراسة وحريسة: واحلَرس

  .املوضع الذي يحرس فيه: واملَحرس. ه يف اجلبل، أي ما امتنع ب"ال قَطع يف حريسة اجلبل: "ويف احلديث

. حسرت الِعمامة عن رأسي حسراً، إذا كشفتها، وكذلك النقاب وما أشبهه: واحلَسر من قوهلم

وحِسر الرجلُ . الذي ال ِدرع عليه وال ِمغفَر: واحلاسر يف احلرب. وحسرِت الريح السحاب، إذا كشفته
وحِسرِت الناقةُ حسوراً، إذا أَعيت، . إذا كَِمد على الشيء الفائت وتلهف عليهحيسر حسرة وحسراً، 

. اِملكْنسة يف بعض اللغات: وحسرت البيت، إذا كنسته، واِملحسرة. وأحسرتها أنا إحساراً، إذا أتعبتها w
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  .وحسر البصر، إذا كلَّ عن النظر فهو حاسر وحسري

تين ولصوقهما، رِسح يرسح رسحاً، رجل أَرسح وامرأة رسحاُء، والرسح والرصع خفّة حلم اَأللْي: والرسح
  .ويوصف الذئب بالرسح. والزلَل واحد

    

مات رسول : "ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها. الرئة وما تعلّق ا، ومجعه أسحار وسحور: والسحر
ري ونحرياهللا صلّى اّهللا عليه وسلم بني سحر من ظاهر"ححري. ، أي يف موضع السعظيم : وفرس س

قال أبو : والسحر والسحرة واحد، قال أبو حامت. انتفخ سحرك، إذا فزع وجبن: ويقال للرجل. اجلوف
اجلوف نصفان، فنصفه األعلى فيه السحر بضم السني، وهو ما تعلَّق احلَلْق واملَريء : يقال: عبيدة

. فسألت األصمعي فلم يعرف السحر بالضم، وهو معروف. األسفل فيه القَصب، وهو البطنوالنصف 

  .ويسمى السحر وما تعلّق به مما ينتزعه القصاب سحارة

رين: "واختلف الناس يف قوله جلّ وعزمن املسح ما أنتهلم من : ، فقال قوم"إن دمن املرزوقني الذين ال ب
وقال أبو عبيدة يف قوله جل . كل ما كان له سحر فهو مسحر، واملعنيان متقاربان: نالغذاء، وقال آخرو

  : قال الشاعر. ، أي ممن له سحر، يريد املخلوقني"إنما أنت من املسحرين: "وعز

  عصافير من هذا األنام المسحِر  تسألينا فيم نحن فإننا فإن

  : وقال امرؤ القيس.  الرزقاملرزوق الذي يأكل: املسحر: ويقال

  ونُسحر بالطعام وبالشراِب  موِضعين لحتِْم غيٍب أرانا

عصافير ودود انُأ  وِذبمن مجلِّحة الذّئاِب وَأجر 

وأَسحر القوم إسحاراً، إذا خرجوا يف السحر، والسحرة والسحر واحد، وخرج القوم بسحرة 
  : قال امرؤ القيس. طائر، إذا غرد يف السحرواستحر ال. ومسِحرين

  وريح الخُزامى ونَشْر القُطُر  كأن المدام وصوب الغَماِم

 إذا غرد الطائر المستَِحر  بها برد أنيابها يعلُّ

  .أي الذي يغرد يف السحر

سحر سحوراً وال جيمع السحر إالّ مجع سحر، وكذلك األسحار مجع ِسحر، ويجمع ال: واألسحار
أتيته بسحٍر، وال : وتقول العرب. لقيته بأعلى سحرين، أي يف وقت السحر: وتقول العرب. أسحاراً

خرجنا سحراً، إمنا : ال تقول العرب: قال أبو عمرو بن العالء: وقال األصمعي. أتيته سحراً: تقول
wما أُكل يف : والسحور". جنَّيناهم بسحٍر: "ويف الترتيل. ته أعلى سحرينخرجنا بسحٍر، ولقي: يقولون
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  .معروف، سحر يسحر ِسحراً، والفاعل ساحر وسحار: والسحر. السحر

  : قال عنترة. بل كل شجرة طويلة سرحة: وقال قوم. ضرب من الشجر: والسرح

  اَل السبت ليس بتوأِميحذَى ِنع  كأن ثيابه في سرحٍة بطٍَل

واملُشط يسمى اِملسرح، فأما قوهلم اِملشط فخطأ إال أن . وسرحت الرأس تسرحياً، إذا خلَّلت الشعر باملُشط
: وقال رجل لرجل. وأعطى فالن فالناً عطاًء سهالً سرحاً. بطن من العرب: وبنو سرح. يقولوا ِممشطاً

قال . وأهل احلجاز يسمون األسد ِسرحاناً. الذئب: والسرحان. نعك ملُريحإن عطاءك لسريح وإن م
  : عمرو بن معد يكرب

 بياض لَبته الصديع كأن  به السرحان مفترشاً يديه

ومن . اسم رجل كان من صعاليك العرب: وِسرحان. الصبح، وليس يف ألوان الذئب بياض: الصديع
. اسم فرس، معدول: وسراِح. يعنون ِسرحان هذا، وله حديث" به على ِسرحانسقط العشاُء : "أمثاهلم

سرحِت : ورمبا قيل. وسرحت املاشيةَ، إذا غدوت ا إىل املرعى. ويجمع ِسرحان سراحني وِسراحاً
  : قال األعشى. واملال سارح ومراح، ال يقال إال كذلك. املاشيةُ فيجعل الفعل هلا

  خير من روح ماالً وسرح  د فِعلمي أنّهعلى العه أم

. قبيلة من العرب: وبنو سرح. بطن من العرب: وبنو مسرح. وسرحت العبد، إذا أعتقته، لغة ميانية

  : قال الشاعر. القطعة من ِقد تشد ا ِنعال اإلبل يف أرساغها: والسرحية. اجلراد: والسرياح

نْصتُ بمالٍتوِطرمعريحا دوامي  لي في يالس خِْبطْنِد ياألي 

  .وكذلك كل شيء قددته مستطيالً فهو سريح. قوله األيِد، يريد األيدي

  ش -ر-ح

    

احلَرش، وهو أن يعمد الرجل إىل جحر الضب فيضربه بيده فيرى الضب أنه حية : استعمل من وجوهها
. ذنبه، فربما قبض عليه فامتلخه، أي انتزعه، ورمبا استرِوح فخدع فال يقدر عليهفيخرج إليه مذنباً، أي ب

وحرشت البعري . حرشت الضب واحترشته مبعىن: يقال". أنت أخدع من ضب حرشته: ومن أمثاهلم
اِملحجن الذي : حراشواِمل. وبه سمي الرجل ِحراشاً. بالعصا أو باِملحجن، إذا حككته بطرفها ليمشي

قال الضب : هذا أجلُّ من احلَرش، وأصل ذلك أن العرب كانت تقول: ومثل من أمثاهلم. يحرش به البعري
يا : يا أبِت أهذا احلرش؟ قال: يا بين احذَِر احلَرش، فسمع يوماً وقْع ِمحفار على فم اجلُحر فقال: البنه
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. حرشت بني القوم وأرشت بينهم، إذا نقلت كالم بعضهم إىل بعض: ويقال. بين، هذا أَجلُّ من احلَرش

  : قال الراجز. حبة نبٍت شبيهةٌ باخلردل: واحلَرشاء

شاِء فَلٍْج خردلُهرتَّ من حوانْح  

نْقُلُهوأقبل النمُل ِقطاراً ي  

: هي اليت يسميها الناس: قال أبو حامت. كثريةدويبة أكرب من الدودة على قدر اإلصبع هلا قوائم : واحلَريش

  .وقد مست العرب حريشاً وحمرشاً وِحراشاً. جمامعة املرأة وهي مستلقية: واحلَرش. دخال اُألذُن

جمتمعهم يف املوضع الذي يحشرون : واملَحشر. معروف حشرم أحشرهم حشراً، إذا مجعتهم: واحلَشر
ويقال حشرم السنةُ، إذا أصام الضر حىت . مؤلَّلة، أي دقيقة: وأُذن حشرة. فخفي: وسهم حشر. فيه

  : قال الراجز. يهبطوا األمصار

  وال نَجا ِمن حشِْرها المحشوِش

  وحشٌ وال طَمشٌ من الطُّموِش

ودابة . نافذ وما دون ذلكدوابها الصغار، واحدا حشرة، مثل الريابيع والضباب والق: وحشرات األرض
  .حشور: ويقال للعظيم البطن من الرجال. حشورة، إذا كان ملَزز اخلَلْق شديده

ورشح املاُء والعرق يرشح رشحاً ورشحاناً، إذا خرج من اإلنسان أو السقاء أو الِقربة وكلِّ جلٍد راشٍح 
ورشحت مايل، إذا أحسنت .  يطرح من حتت السرج ليقيه من رشح العرقِلبد أمساٍط: واِملرشحة. بالعرق

  : قال الشاعر. ورشحت املولود، إذا أحسنت غذاءه وتربيته. القيام عليه

  متى تُدع تتركْه قد ُأفِْردا  تُرشِّحه ُأمه وِطفٍْل

فما يف األرض مدب : ل التوحيدويف كالم بعض أه. وكل ما دب على األرض من خشاشها فهو راشح
وأرشحِت الناقةُ ولدها، إذا دنا من الِفطام . ورشح الندى النبت، إذا رباه. راشحة وال مستن ساحبة

  : قال الشاعر. وأرادت فطامه، فهي مرِشح وولدها راشح

  من آخر الصيف قد همت بإرشاِح  فيه ِعشاراً ِجلَّةً شُرفاً كأن

ر أحسبها كلمة ميانية، يقالوالشإذا فتحه، يف معىن شحا: ح ،فاه رحر. شحموضع باليمن : والش
. موضع باليمن، يقال شحر وِشحر بفتح الشني وكسرها، والكسر أفصح: وِشحر عمان. معروف

  .ضرب من الشجر، وليس بثَبت: والشحري

القطعة : والشرحية من اللحم. رحاً، إذا أوضحته وكشفتهشرحت لك األمر أشرحه ش: والشرح من قوهلم
. وشرح اهللا صدره فانشرح، إذا اتسع لقبول اخلري. بطن من العرب: وبنو شرح. املرقَّقة، واجلمع شرائح w
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وقد مست العرب . ورمبا سمي فَرج املرأة شرحياً، كناية. وكل قطعة من اللحم فهي شرحة وشرحية
  .شرحياً

  ص -ر-ح

إنْ تحِرص على : "وقد قُرىء. حرص حيِرص ِحرصاً وِحرص حيرص ِحرصاً: ويقال. معروف: اِحلرص
الشجة اليت حتِرص : واحلاِرصة. رجل حريص على الشيء: ويقال. ، وإن حترص، والكسر أكثر"هداهم

صابه إال حبريصة، وسحابة حارصة حرصت رأسه أحِرصه حرصاً، وما أ: يقال. اِجللْد، أي تقشره
حلمة محراء بني : واِحلرِصيان. السحابة حتِرص األرض، أي تقشر وجهها بشدة املطر: وحريصة، واحلاِرصة

  .اجللد والصفاق

وأصل احلصر الضيق، ومنه . حصرت الرجلَ أحصره وأحِصره، إذا حبسته: مصدر من قوهلم: واحلَصر
وحِصر الرجلُ يف كالمه وخطبته، إذا عِيي . جو، كناية عن ضيق مخرج ذي البطناحتباس الن: احلُصر
  : قال الشاعر. الذي ال يبوح بسره: واحلَِصر. عنها

 بسرِك يا ُأميم ضنينا حِصرا  ولقد تَسقَّطني الوشاةُ فصادفوا

    

. املَِلك، كأنه حِصر، أي حِجب: صريواحل. اللحمة املعترضة يف جنب الفرس تراها إذا ضمر: واحلَصري

  : قال الشاعر

  ِجن لدى باب الحصير قيام  غُلِْب الرقاب كأنهم ومقامٍة

. قتب صغري يحصر به البعري وتلقى عليه أداة الراكب، وامسه اِحلصار أيضاً، والبعري حمصور: واِملحصرة

املَحِبس، وكذا : واحلَصري أيضاً. م بعضه إىل بعضواحلَصري املعروف عريب صحيح، وسمي حصرياً النضما
وأحصرت الرجلَ . ، أي محِبساً"وجعلْنا جهنم للكافرين حصرياً: "فُسر يف الترتيل يف قوله عز وجلّ

إحصاراً، إذا منعته من التصرف فكأن احلَصر الضيق، واإلحصار املَنع، وحصرت الرجلَ عن وجهه، إذا 
وأُحصر الرجل، . ، فإن منعتم من علَّة أو عائق كذا يقول أبو عبيدة"فإن أُحِصرمت: " ويف الترتيل.منعته عنه

وحصرت البعري أحصره وأحِصره حصراً، إذا شددته باِحلصار، وهو . إذا منع من التصرف مبرض أو عائق
  .كساء يطرح على ظهره مث يكتفل

: وصحر. وبه سميت الصحراء للوا. وأتان صحراُء. إىل الغبرةلون أمحر يضرب : والصحرة والصحر

مجع صحرة، وهي قطع من : والصحر". ما يل إال ذَنب صحٍر: "ومن أمثاهلم. اسم أخت لُقمان بن عاد
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: وابنا صحار. حمى اخليل: عرق اخليل، وقالوا: والصحار. موضع: وصحار. األرض تنجاب عن رقّة

صحرته : بطنان من العرب يعرفان ذا االسم، وسميا بذلك ألما أول من أصحر من امة، ويقال
ورجل أَصحر وامرأة صحراُء، إذا كان يف شعرمها . الشمس، كما يقولون صهرته، سواء، إذا آملت دماغه

وهو الذي . ل الوغري سواءمث: ولنب صحري. وأصحر القوم، إذا برزوا إىل الصحراء. صحرة أي حمرة
  : قال الشاعر. تحمى احلجارة وتطرح فيه حىت يخثُر

  نشيشَ الرضِف في اللبن الوغيِر  الماء في الربالت منها يِنشُّ

  .الصحري: الرواية

ار، صرحة الد: بل القصر اململَّس صرح، وهذا خطأ ألم يقولون: األرض اململَّسة، ويقال: والصرح
قال ". صرح ممرد من قوارير: "والترتيل يدلّ على أن الصرح الساحة لقوله جلّ ثناؤه. يريدون ساحتها

ِحصن : وِصرواح. ومجع صرح صروح. مثلَِت الصرحة بالبحر فشمرت عن ساقها لتخوض: املفسرون
وصرحت األمر . بنت يلْب شرحباليمن كان سليمان بن داود عليه السالم أمر اجلن فبنوه لبلقيس 

وأمر ِصراح، وهو أعلى من صراح، كأنه مصدر صارحه مصارحةً . تصرحياً، إذا كشفته وأوضحته
ة قد أولعت بالضموإن كانت العام ،راح. وِصراحاً، والكسر أعلى من الضمب، : والصدطائر كاجلُن

ولغة لقوم يسمون اآلنية من أواين اخلمر .  صرحاءوموىل صريح، إذا خلَص والؤه، واجلمع. عريب صحيح
ومثل من . فأما قوهلم كلّمته صراِحيةً، أي كالماً مكشوفَاً فعريب صحيح. صراحية، وال أدري ما أصلها

: ومثل من أمثاهلم. الذي احنسرت عنه رغوته: واللنب الصريح. يف التعريض مندوحة عن التصريح: أمثاهلم

  .وة اللنب الصريححتت الرغ

  .لغة يف الرسح، رجل أرصح وأرسح، واملرأة رصحاُء ورسحاُء، وهو الذي ال عجز له: والرصح

  ض -ر-ح

الذي حيرق اِخلذْراف فيتخذ منه : واحلَراض. اُألشنان، وقالوا إشنان، واُألشنان فارسي معرب: احلُرض
قال الشاعر. الِقلْي :  

 لمن شامه إذا يستطير ِن  الحراض يجلو ذُرى المزمثُل نار 

. العصفُر أو ِصبغ أمحر لغة لبين حنيفة ومن واالهم: واإلحريض. ما خعل فيه اُألشنان من إناء: واِملحرضة

  : قال الراجز

ب اإلحريِض ملتهبكلَه 
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  يزجي خراطيم غَماٍم ِبيِض

رجل : رجل حرض وقوم حرض، كما يقال: ويقال. طال مهُّه وسقمهوحِرض الرجلُ حيرض حرضاً، إذا 
. وحِرضاً، إن شاء اهللا" حىت تكونَ حرضاً: "وقد قُرىء. دنف وقوم دنف، الواحد واجلمع فيه سواء

  : قال الراجز. الرجل الذي ال خري عنده، ورمباُ مسي حرضاً أيضاً: واحلارضة

  حرضرب بيضاء لها زوج يا

ضمٍق وحيرالّلٍة بين عح 

ضرمى الغَرترميك بالطَّرف كما ي  

    

الذي يناول ِقداح امليسر وهو ال يأكل اللحم بثمن أبداً إمنا يأكل ما يعطى، وسمي حرضة ألنه : واحلُرضة
وحضرت . الغائبخالف : واحلاضر. خالف البدو: واحلَضر. مجع حرض: واألحراض. ال خري عنده

وأحضر الفرس يحضر إحضاراً، إذا عدا عدواً شديداً، . القوم أحضرهم حضوراً، إذا شهدم
قالت . اجلماعة من الناس ما بني اخلمسة إىل العشرة يغزى م: واخلضرية. واستحضرته استحضاراً

  : اجلُهنية

ِردضيرةً ونَفيضةً يح القَطاِة إذا ا  المياه دِورعأّل التُّبسم  

  : وقال اهلذيل

  من الدار ال تَمضي عليها الحضائر  حروٍب يسعرون وحلْقةٌ رجاُل

. وحاضرته، إذا جاثيته عند السلطان أو يف خصومة. وحاضرت الرجلَ حماضرةً وِحضاراً، إذا عدوت معه

فرس ِمحضري، وال : ومن نوادر كالمهم. ِضرمرِجعهم إىل املياه بعد النجعة، واجلمع محا: ومحضر القوم
وألقت الشاةُ حضريا، وهي ما تلقيه بعد الولَد من املَشيمة . يكادون يقولون حمضار، واجلمع محاضري

  .وحضرت القوم أحضرهم حضوراً، إذا شهدم. وقد مست العرب حاِضراً وحضرياً ومحاِضراً. وغريها

  : قال. رالقوم احلضو: واحلاضرة

  قامت تُعنْظي بك وسطَ الحاضِر

  صهصِلقٌ شائلةُ الجمائِر

الذوائب، بل هي : واجلمائر. احلادة الصوت: تسمع بك الناس، والصهصِلق: حتنظي بك، ومعناه: ويروى
  : قال الشاعر. موضع: واحلَضر. شعر املرأة املُرخى على وجهها، واحدا جمرية
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ة منأعم فإليكِر  لتُ المطيضفْلَى العراق وأنتَ بالحس  

وذكر ابن الكليب أن شعيب بن ذي ِمهدم النيب صلَى اهللا عليه وسلَّم وليس . موضع باليمن: وحضور
بشعيب موسى بعثه اهللا عز وجلّ إىل أهل حضور فقتلوه فسلَّط اهللا عليهم بخت نصر وهو الذي ذُكر يف 

حصيداً : "، إىل قوله تبارك امسه"فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركُضون: "وله جلّ وعزالترتيل يف ق
  : قال أبو ذؤيب. البيض، ال واحد هلا من لفظها، مثل اِهلجان سواء: واإلبل اِحلضار. ، واهللا أعلم"خامدين

  بناتُ المخاض شومها وِحضارها  ِصرفٌ ال يكون ِسباءها معتَّقة

  : قال الشاعر. رجل من سادات العرب معروف: وحضير الكتائب. سودها وبيضهايعين 

 حضير حين أغْلَقَ واِقما لكان  لو آن المنايا ِحدن عن ذي مهابٍة

الدفْع : والضرح. ِفناؤه: وحضرة الرجل. جنمان يطلعان قبل سهيل: وحضاِر والوزن. أُطم باملدينة: واِقم
  : قال امرؤ القيس. ضرحته الدابةُ برجلها ضرحاً: البالرجل يق

سابحة والرجل ضارحةٌ فاليد  قادحةٌ والبطن مقبوب والعين  

  : وقال أبو دواد

حرضما ال ي حرضما ي حرضي  

وضارحت . يضرح بقوائمه احلجارةَ فتضرح احلجارةَ اليت ضرحتها حجارةٌ أخرى: يصف فرساً، يقول
وسمي الضريح يف القرب ضرحياً ألنه انضرح عن جايل القرب . رجلَ مضارحةً وضراحاً، إذا دافعته عن أمرال

  .فصار يف وسطه وسمي اللحد حلداً ألنه مال إىل أحد جالَي القرب

لعرب وقد مست ا. مواضع معروفة: واملَضارح. األبيض، وال أظنه إال امساً عاماً: واملَضرحي من النسور
  .بيت يف السماء فوق الكعبة تطوف به املالئكة: والضراح، زعموا. ضراحاً ومضرحاً وضارحاً

  : قال الشاعر. الغسل، رحضته أرحضه رحضاً وقالوا أرِحضه، لغة حجازية: والرحض

 يقْصر لها بصر بِستِْر ولم  إذا الحسناء لم تَرِحض يديها

  : قال الشاعر. ، أي مغسولوثوب رحيض ومرحوض

هاِمهها مرابس أشباة كأن  حيضبأيدي الغاسالِت ر الءم  

وقد مست العرب رحضة . العرق يف أثَر احلُمى: والرحضاء. خشبة يضرب ا الثوب إذا غُسل: واِملرحاض
  .ورحاضاً
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واحلَجر الذي يدق به ِمرضحة، والفعل الرضح، . اإلبلُدق النوى باحلجارة حىت يتفتت فتعلَفَه : والرضح
  .والنوى رضيح ومرضوح

  ط -ر-ح

    

وكل شيء أبعدته فقد طحرته، والريح . طَحرِت الريح السحاب تطحره طَحراً، إذا فرقته يف أقطار السماء
. عود ِمطْحر: لعود كأم قالوابعيدة موقع السهم، وذكَّروا على تذكري ا: وقوس طَحور وِمطْحر. طَحور

  .طَحر يطحر طَحراً وطُحاراً: لغة ميانية، يقال. النفَس العايل: والطَّحر والطُّحار

بعيد النظر، ورمح : وطَرف ِمطْرح. مصدر طرحت الشيء أطرحه طَرحاً من اليد وغريها: والطَّرح
بعيد : وفحل ِمطْرح. رب مطرحاً وطَراحاً وطُرحياًوقد مست الع. والشيء طريح ومطروح. طويل: ِمطْرح

وجاء فالن ميشي متطرحاً، إذا جاء . طويلة العراجني، واجلمع طُرح: وخنلة طَروح. موقع املاء يف الرِحم
ويف كالم بعض . وسنام إطريح، إذا طال مث مال يف أحد ِشقّيه. ميشي مشياً متساقطاً كمشي ذي الكَالل

  .اإلسليح رغْوة وصريح، وسنام إطْريح: فقالت. ما شجر أبيك: رب أنه قيل هلاجواري الع

  ظ -ر-ح

ما حظرته على غنم وغريها بأغصان : واِحلظار. حظَرت الشيء أحظُره حظْراً فهو حمظور، إذا حزته
  : قال الشاعر. الشجر، أو مبا كان، وهي احلظرية واحلَِظر أيضاً

  ه الحي عاِضدنزا حِظراً أذرى ب

فالن يوقد احلَِظر : ويقال للنمام. جاء فالن باحلَِظر الرطْب، إذا جاء بالكذب املستشنع: ويقال للكذاب
  .ضرب من الذباب: واِملحظار. الرطْب

  ع -ر-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الغني

  ف -ر-ح

 على حرٍف من هذا األمر، أي منحِرف عنه وفالن. ضامر: وناقةٌ حرف. حده وناحيته: حرف كل شيء
wحرفة فالن من كذا . املَكْسب أو الطِّعمة: واِحلرفَة. واحنرفت عن الشيء احنرافاً، إذا ملت عنه. مائل
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وقال . قد حوِرف كَسبه فِميلَ به عنه، أي ضيق عليه: واملُحارف من هذا يقال. وكذا، أي مكسبه منه
ملقدر عليه رزقُه، مأخوذ من اِملحراف، ومنه سمي اِملحراف، وهو اِمليل الذي تقاس به بل املُحارف ا: قوم

  : قال الشاعر. اجلراح

  كما زلَّ عن رأس الحجيج المحارفُ  قتود النسع عن دأياِتها يِزلُّ

هذا احلب : رفواحلُ. الذي قد حجت ِجراحته، أي استخرج منها العظام: احلَجيج. الشجيج: ويروى
  .الذي يسمى الثُّفّاء، عريب معروف، وأحسب أن اشتقاق طعم الشيء اِحلريف الذي يلْذَع اللسانَ منه

وما أُخرج من التراب من . احلفري واحلُفرة: واملوضع احملفور. مصدر حفرت األرض أحِفرها حفْراً: واحلَفْر
حفرت الشيَء حفْراً، وما أخرجته منه حفَر : ب مطَّردوهذا با: قال أبو بكر. حفَر: الشيء احملفور

واحلَفْر . وهدمت الشيء هدماً، وما سقط منه هدم، ونقضت الشيء أَنقفضه نقْضاً، وما سقط منه نقَض
ويف أسنان الرجل حفَر، وقالوا حفْر أيضاً، وهو نقَد واصفرار . موضعان بني مكة والبصرة: واحلْفري

  : قال الشاعر. موضع معروف: وحفري. انه حفَراًحِفرت أسن

  لم تُضىء غير مصطَل مقروِر  النار ُأوقدتْ بحفيِر ِلمن

. ضرب من النبات: واِحلفْرى. معروف، وإمنا سمي حافراً ألنه يؤثر يف األرض: وحافر الفرس وغريه

  .ق الذي أخذ فيهرجع فالن على حافرته، إذا رجع على الطري: واحلافرة من قوهلم

ِرفعلى حافرته، إذا خ قال. ورجع الشيخ :  

هاِهرالس بك تُررفإنما قَص  

هحتى تعود بعدها في الحاِفر  

هتَ ِعظاماً ناِخرمن بعد ما ِصر  

معىن قوهلم عند احلافر أن اخليل كانت : وقال بعض أهل اللغة. ، أي حاضر"النقْد عند احلافر: "وقوهلم
، أي ال يزول "النقد عند حافره: "أكرم ما يتبايعونه بينهم فكانوا ال يبيعوا بنسيئة، فيقول الرجل للرجل

مث كثر ذلك يف كالمهم . ال نربح من مقامنا حىت نزن مثن الفرس: وقال آخرون. حافره حىت آخذ مثنه
  ".احلافرةعند : "، ويقال أيضاً"النقد عند احلافر: "حىت صار كل بيٍع بنقٍد ِقيل

  : قال الشاعر. مواضع معروفة: واألحفار. وكل حديدة حفرت ا األرض فهي ِمحفرة وِمحفار

من سلمى بأحفاِر تَغير عبنَةُ الداِر  الرليمى ِدموأقفرت من س  

  .موضع معروف: واحلَفري

    w
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. اِرح من قوم فَراحى وفَِرحنيفِرح يفرح فَرحاً، فهو فَِرح وفَرحان وف: ويقال. ضد احلزن: والفَرح

املُثْقَل بالدين أُفرح الرجلُ يفْرح : والرجل املُفْرح". الترحة تعِقب القَرحة: "ومن أمثاهلم. املَسرة: والفَرحة
: فْرجوقد روي مفْرج، ولكلٍّ وجه، فاملُ" ال يترك يف اإلسالم مفرح: "ويف احلديث. إفراحاً فهو مفْرح

وأَفرحين الشيء مثل . القتيل يوجد بني قريتني: وقال بعض أهل اللغة. الذي ال يعرف له والء وال نسب
فَرحان وفرحانة، وال أحسبها لغةً عالية، : وقد قالوا. فدحين، فإن كانت هذه مستعملة فهي من األضداد

  .امرأة فَرحى: وقالوا

  ق -ر-ح

رق وصالبعري حير ناب قرديداً ووعيداً، من فحول اإلبل ح نابيه على اآلخر أحد كيصِرف، إذا ح ف
  : قال الشاعر. خاصة، وهو من النوق، زعموا، من اإلعياء

  عليه فأفضى والسيوفُ معاِقلُه  الضيم والنعمان يحرق نابه َأبى

  : قال. فالن يحرق عليك اُألرم، أي يصرف بأنيابه تغيظاً: ويقال

  نُبئت أحماء سليمى إنما

  باتوا ِغضاباً يحرقون اُألرما

لنحرقَنه مث لننِسفَنه يف : "وقرأت عائشة رضي اهللا عنها. وحرقْت احلديدةَ باِملبرد أحرقها حرقاً، إذا بردتها
  : قال. ِرِكهوحِرق الرجل فهو حمروق، إذا زال حق و". اليم نسفاً

  يظلُّ تحت الفَنَِن الوريِق

  أشُول بالِمحجِن كالمحروِق

ويف حديث علي عليه . ضيقة الفَرج: وامرأة حارقة، قالوا. وأحرقت الشيَء بالنار إحراقاً وحرقته حتريقاً
لوكهم كان حرق قوماً لقب ملك من م: وحمرق. واحلُرقَة بطن من العرب". خري النساء احلاِرقة: "السالم

حمرق األكرب امرؤ القيس اللخمي، وحمرق الثاين عمرو بن هند مضرط : فسمي حمرقاً، ومها حمرقان
. بل لتحريقه خنل ملْهٍم: وقال آخرون. هكذا قال ابن الكليب. احلجارة الذي أحرق بين متيم يوم أُوارة

  .اشتعال النار، معروف: حلَريقوا. وقد مست العرب حراقاً وحريقاً

وثوب فيه حرق . ما اقتبست به النار، وكانوا يتخذونه من العشر إذا وقع فيه السقط اشتعل: واحلُراق
  .بلد معروف: واملُحرقَة. حرق، وال أدري ما صحته، من أثر دق القصار أو غريه ة كالم عريب: وقال قوم
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بطنان من العرب، لقب، وقد ذكرمها : واحلُرقتان. ِخذين من احتكاكهما يف املشياملَذَح يف الفَ: واحلَرقان
  : قال الشاعر. وشعر وريش حِرق، إذا قلّ. األعشى

 باألخبار هشٌّ مولَع جلَماِن  حِرق الجناح كأن لَحيي رأسه

  : وقال أبو كبري اهلذيل

   كالبراِء األعفَِرحِرقَ المفارِق  ذهبتْ بشاشتُه فأصبح واضحاً

قال . وحريق وحرقة ابن النعمان بن املنذر وابنته. ما بري من القوس وسقط حتت اِملرباة: البراء، ممدود
  : الشاعر

  وال حريقاً وُأختَه خرقَه  باهللا نُسِلم الحلَقَه نُقِْسم

  .ِملْح: وماٌء حراق

وتقول العرب .  حقْراً ومحقَرة، فأنا حاقر والرجل حمقور وحقريمصدر حقَرت الرجلَ أحِقره: واحلَقْر
: ، وقالت األرنب للوبرة"خطْم وأذنان وسائرِك أَصلَتان: "استبِت الوبرةُ واألرنب فقالت الوبرة لألرنب

حقْراً : تقول العرب. قريحقري ن: إتباع ألم يقولون" نقْراً"، فكأن "منِكبان وصدر وسائرِك حقْر نقْر"
  : قال الشاعر. لفالن ومحقَرةً له وحقْرةً وحقارةً

  لم نكن أهَل الحقاره  مبِلغ شيبان أنّا من

وخلّط فيه أبو ". من رحيٍق خمتوم: "ويف الترتيل. هو الصايف، واللّه أعلم: قالوا. والرحق أصل بناء الرحيق
رحيق ورحاق، وقد جاء رحاق يف الشعر الفصيح يف معىن : وقد قالوا. هعبيدة فال أحب أن أتكلّم في

  .رحيق، ومل أمسع له فعالً متصرفاً

قاِحيه: ورجل رِلحصقال احلارث بن ِحلِّزة. ورقَّح فالن عيشه ترقيحاً، إذا أصلحه. قائم على ماله م :  

 فيه همج هامج يعيثُ  يترك ما رقَح من عيشه

، أي إلصالح "جئناك للنصاحة ومل نأِت للرقاحة: "وقال قوم من العرب يف التلبية. قَّح ورقيحوعيش مر
  .املعيشة والتجارة

    

: البعري املُِسن، وكذلك الشيخ بعري قَحر وقُحاِرية مثل قَراِسية وكذلك رجل قَحر وامرأة قَحرة: والقَحر

  : قال رؤبة. مِسنة

  ات القُحِرترمي رؤوس القاِحر

w  إذا هوتْ بين اللَّها والحنْجِر
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  : قال الشاعر. معروف، ويقال القُرح، وهو اِجلراح رجل قَريح ومقروح من قَوم قَراحى وقَرحى: والقَرح

  تحت العجاج وال يشْوون من قَرحوا  يسِلمون قريحاً كان وسطهم ال

وفرس قارح، إذا طلع نابه قَرح .  إذا أصاب شواه، وهو غري املَقْتلأشواه،: يعين أم أصابوا شواه يقال
وفرس أَقْرح واألنثى قَرحاُء، . يقرح قروحاً، وفرس قارح واألنثى قارح أيضاً، وقالوا قارحة، واألوىل أعلى

اقرحياحاً واقرح الفرس يقراح ة املستديرة بني العينني واجلبهة، إقْراحرخالص : والقَرحية.  اقرحاحاًوهي الغ
  : قال الشاعر. الطبيعة، ومنه اشتقاق املاء القَراح، أي اخلالص الذي مل يمزج بغريه

  بأنفاس من الشَِّبم القَراِح  وهي ساغبة بِنيها تُعلُِّل

  .القَراح من األرض من هذا خلُلوص طينه من السبخ وغريه: وقال قوم

رجل قرحان من قوم قُرحانني، وهو الذي مل يِصبه جحري : ويقال. يثاسم كلب، وله حد: وقُرحان
ويف احلديث أن عمر رضي اهللا عنه أراد اخلروج إىل الشام وهي تستعر طاعوناً . وال حصبة وال طاعون

  .اعون، أي مل يِصبهم الط"إن أصحاب حممد صلّى اهللا عليه وسلّم قُرحانون: "فقال له رجل من املسلمني

ووشم . واقترحت عليه كذا وكذا، إذا اشتهيت عليه. حامل: وناقة قارح. بطن من العرب: وبنو قُريح
  .ضرب من الكَماة ِصغار: مقَرح تقرحياً، إذا غرزته يف اليد باإلبرة والقُرحان

  ك -ر-ح

شيء أرغْته ليزول فقد وكل . وما بالرجل حراك وال حركة. مجع حركة، وكذلك احلَركات: احلَرك
قال . ملتقَى الكتفني من الدابة من أعلى، الواحد حارك واجلمع حوارك: واحلاركان. حركته حتريكاً

  : الشاعر

  بفارسها المرجو فوق الحوارك  تميم غَثُّها وسمينُها ُأصيبت

يك وامرأة حريكة، وهو الذي ورجل حر. واِملحراك واحملراث سواء، وهي اخلشبة اليت حترك ا النار
وحرك فالن . الِعنني: واحلَريك، يف بعض اللغات. يضعف خصره، فإذا مشى رأيته كأنه يتقلّع من األرض

رجل حِكر، وقد حِكر حيكَر حكَراً، وهو : واحلَكْر من قوهلم. فالناً بالسيف، إذا ضرب عنقه أو وسطه
  .احتكرت الشيَء احتكاراً، واالسم احلُكْرة: يقال. احملتجن للشيء املستبد به

  : قال. ركْح اجلبل، وهو ما عال من السفح واتسع، واجلمع أركاح وركوح: والركْح

  أما ترى ما ركب األركاحا

w يدِع الثلج بها وجاحا لم
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         558   

 الفرس، وكذلك الرحل وسرج ِمركاح، إذا تأخر عن ظهر. لفالن ساحة يتركَّح فيها، أي يتوسع: ويقال
ركَح الرجلُ بيته باحلجارة، إذا نضدها : ويف بعض اللغات. ساحتها: وركْحة الدار وركْحتها. على البعري

  .عليه

  .وأحِسب الكارحة والكارخة باحلاء واخلاء، وهو حلق اإلنسان أو بعض ما يكون يف احللق من اإلنسان

  ل -ر-ح

ورحلت البعري أرحله رحالً، أي جعلت . ، واجلمع ِرحال وأدىن العدد أرحلمعروف، رحل البعري: الرحل
وما أَبين . وبعري رحيل، إذا كان قوياً على محل الرحل صبوراً عليه. عليه رحالً، فهو مرحول وأنا راحل

فأما . أي االرحتالوأردت الرحلة إىل موضع كذا وكذا، . الرحلَةَ يف بعريك، أي الصرب على إغباط الرحل
أي " يف عيشٍة راضيٍة: "تسميتهم البعري راحلة فهو مقلوب، فاعلة يف موضع مفعولة، من قوله عز وجلَّ

ال عاصم : "يف معىن ساتر، وقوله" ِحجاباً مستوراً: "مرضية، وهذا كثري يف كالمهم حنو قوله جلّ ثناؤه
املوضع الذي ترتل به من حيث ترحتل، وكل :  واملَرحلَة.، أي، معصوم، واهللا أعلم"اليوم ِمن أمر اهللا

فالن واسع : مرتله ويقال: ورحلُ الرجل. موضع نزلت به مث ارحتلت عنه فهو مرحلَة، واجلمع مراحل
: هكذا جاء املثل، وقال قوم". ال يرحلْ رحلَك من ليس معك: "ومن أمثاهلم. الرحل، أي خصيب املرتل

"رمن ليس معكال ي لَكحر لَنه: والرحيل. ، واألول أعلى"حوارحتلت البعري قال. االرحتال رحلت :  

  إذا سمعت القوم َأرغَوا فارتِحْل

    

: والرحيل. ما له رحولة وال ركوبة وال قَتوبة، أي ليس له ما يرحتله وال ما يركبه وال ما يقْتبه: وقد قيل

  .وفرس أَرحلُ، إذا كان يف موضع ملْبده بِياض من البلَق. ةمرتل بني مكّة والبصر

  م -ر-ح

. ضد احلَالل: واحلَرام. املدينة: وحرم رسول اهللا صلّى اّهللا عليه وسلّم. حرم مكَة وما حوهلا: احلَرم

يت ال تحلُّ لغريه، ال: وحرمة الرجل. ، وِحرم على قرية"وحرام على قرية: "ويف الترتيل. ضد اِحللّ: واِحلرم
وأحرم . ما جيب علمه ِحفظُه ومنعه: وحرمي الرجل. ولفالن حرمة ببين فالن، أي حترم. واجلمع حرم

قال . منسوب إىل احلَرم: ورجل ِحرمي. وقوم حرم وحرام، أي محِرمون. الرجلُ إحراماً من إحرام احلج
  : النابغة

w  هل في مِخفِّيكُم من يشتري أدما  عنواِحرميٍة قاال وقدَ ظ ِلقول
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  : قال الشاعر. ورجل حرام من قوم حرام، أي محِرمون. خميفيكم، يعين من نزلَ املخيف: ويروى

  حرام وإني بعد ذاِك لبيب  لها فيئي إليِك فإنني فقلتُ

رب حرمياً، وهو أبو حي منهم وحراماً، وقد مست الع. أي ملَب، وجيوز أن يكون من اللُّب، وهو العقل
حرام بن : ويف العرب بطون ينسبون إىل حرام، منهم بطن يف بين متيم مث يف بين سعد وبطن يف جذام

وسمي احملرم حمرماً يف اإلسالم وكان يف اجلاهلية يسمى أحد . جذام، وبطن يف ربيعة يف بكر بن وائل
نم كانوا يفَرين ألِحلّونه سنةًالصمونه سنة ويِرم ببين فالن، أي يف حرميهم. ِسئونه فيحرقال . وفالن حم

  : زهري

 بالقَناِن من مِحلٍّ ومحِرم وكم  أجعلْن القَنان عن يميِن وحزنَه

 احلرام وإن وأحرم الرجلُ، إذا دخل يف الشهر. أي من بيننا وبينه ِحلف ال حيلّ لنا دمه وآخر حيلّ لنا ِقتاله
  : قال الراعي. مل يك محِرماً

 ودعا فلم أر مثلَه مخذوال  قتلوا ابن عفّان الخليفةَ محِرما

  : وقال آخر. أراد أنه قتل يف الشهر احلرام

 لم يمتَّع بكَفَن غادروه  قتلوا ِكسرى بليل محرماً

. ولفالن حرمة ببين فالن، أي حترم.  قُتل يف الشهر احلرامقتل شريويه أباه أَبرويز بن هرمز، أراد أنه: يريد

وحرمت الرجلَ أحِرمه . وشاة حرمى من غنم ِحرام، إذا أرادت الفحل، وأكثر ما يستعمل يف اِملعزى
  : حمروماً قال علقمة: ِحرماناً وحرماً، إذا سألك فمنعته، وربما سمي احملدود الذي ال يصيب خرياً

ومهمطْعالغُنْم يوم الغُنْم م مأنّى  طْع محروم ه والمحرومتوج 

  : قال امرؤ القيس. وحِمر الفرس يحمر حمراً، إذا سِنق، أي بِشم فأننت فوه

 إلينِا منك فَا فَرٍس حِمر َأحب  لعمري لَسعد بن الضباب إذا غدا

  : قال الشاعر، وهو زيد اخليل. وفرس ِمحمر، وهو اهلجني. عيره بالبخرأراد يا فا فرٍس على النداء، ي

  على ِمحمٍر منكم أثيب وما رضا  كلِّ عام مأتم تبعثونه أفي

رضا لغة لطيىء يف معىن رِضي، وقد تكلّمت ا العرب، نقول طيىء بقَى . على ِمحمٍر ثَوبتموه: ويروى
واِحلمار من هذا اشتقاقه هلُجنته وثقَله، واجلمع حمر وحمري .  بِقي وفَِني ورِضيوفَنى ورضى، يف معىن

واِحلماران حجران يوضع عليهما حجر رقيق يسمى . وِحمار السرج والرحل الذي يوضع عليه. وأَحِمرة
  : العالة جيفّف عليه اَألِقط قال الراجز
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فيها شاتُه ال ينفع الشاوي  

  ِحماراه وال عالتُةوال 

بنو : بطن من العرب، ورمبا قالوا: وبنو ِحِمرى. شديد: وغيث ِحِمر. الشاوي منسوب إىل الشاء
ريير. ِحميعظيم من العرب: وِحم حجارة ِعراض توضع على اللحد أو على القرب، : واحلَمائر. حي

  : والواحدة محارة قال الشاعر

  بالسي حيث يخُطُّ فيه الظالم  سفَىإن الذي بين الحمائر وال

    

يفإذا أردت اللون املصبوغ باحلُمرة مل . الفضاء من األرض: الس ،مر وأحامرمن قوم ح رمورجل أَح
خرج قوم من العجم يف أول اإلسالم فتفرقوا : قال أبو حامت. يكن فيه إال أَمحر بين احلُمرة من ثياب حمر

وحمارة . لعرب، فاألساورة بالبصرة، واألحامرة بالكوفة، واجلرامجة بالشام، واخلضارمة باجلزيرةيف بالد ا
وقد مست العرب حمران وأَحمر . موضع: وحاِمر. موضع: وأُحامر. أشد ما يكون من احلر: القيظ

  .وحمرياً

  .قوم: ةواألِحاِمر. اللحم واخلمر: الذهب والزعفران، وقالوا: واألمحران

  : فال الشاعر. طاِئر، والواحدة محرة، ورمبا خفِّف فقيل حمر، واألصل التثقيل: واحلُمر

رمفيه الح ٍة فإذا لَصاِف تَِبيضخَِفي قد كنتُ أحِسبكم ُأسود  

كان األصمعي يخرج : قال أبو بكر. لَصاِف مبين على الكسر، وإن رفعت فجيد وإن نصبت فجائز
هذه : وكان أبو عبيدة يقول. هذه لَصاف ورأيت لَصاِف ومررت بلَصاف: ِف مخرج املؤنث، فيقوللَصا

. أحد خطباء العرب: وابن لسان احلُمرة. لَصاف مبين على الكسر أخرجه مخرج حذام وقَطام وما أشبهه

ريدون العرب والعجم ألن ما خيفى ذلك على السوداء واحلمراء وعلى األمحر واألسود، ي: وتقول العرب
دويبة شبيهة : ومحار قَبان. اُألدمة أغلب على ألوان العرب واحلُمرة والشقرة أغلب على ألوان العجم

  : قال. باجلرادة أو أغلظ منها

  يا عجباً وقد رأيتُ عجبا

  ِحمار قَباٍن يسوق َأرنَبا

  : وأنشدوا.  ما يعثر فيه عاثر إذا مشىالنبك يف األرض تعلو قليالً مقدار: األرانب

  كَبرتُ فجنَّبني األرانب صعصعا  قال سعد البنه إذ يقوده وإذ

w  : امللوك، واحتجوا بقول الشاعر: األرانب: وقال قوم. وهذا لعب يف كالمهم
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  أن لم يكن ألبيكم أرنب السلَِف  يعلم واألقوام قد علموا اللّه

  : قال الشاعر. عروفةحرة م: واِحلمارة

  قالئص رسالتٌ وشُعث بالبُل  ما تحوي الجمارة وابنُها سيبلغُ

  .طائر معروف: واليحمور. موضع معروف: وحمراء األسد

واتقوا اهللا الذي تساءلون : "وكذا فُسر يف الترتيل. رِحم املرأة، مث صارت أسباب القرابة أرحاماً: والرِحم
جزاك اهللا والرِحم خرياً، الرفع : وتقول. بالنصب، ومن قرأ عند البصريني باجلر فقد حلن" مبه واألرحا

رمحته رحمةً : وتقول. والرحم والرحم واحد. والنصب جائز، وجزاك اللّه والقطيعة شرا، النصب ال غري
مها امسان مشتقّان من الرمحة مثل : قال أبو عبيدة. واللّه، عز وجلّ، الرمحن الرحيم. ورحماً ومرحمة أيضاً

الرمحن : خبرين عمي احلسني بن دريد عن أبيه عن ابن الكليب عن أبيه قال: قال أبو بكر. ندمان وندمي
كُن يب : كُن يب رحيماً تقل: اسم للّه تبارك وتعاىل ال يدعى به غريه والرحيم صفة ألن العرب تقول

قل ادعوا اّهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله : "لقرآن على ذلك بقوله عز وجلّوقد دلّ ا. رحماناً
، فاللّه اسم ليس ألحد فيه شركة وكذلك الرمحن، وليس ألحد أن يسمى الرمحن إال "األمساُء احلُسنى

ها يف عقب الوالدة، وقد ناقة رحوم، إذا اشتكت رِحم: ويقال. وقد مست العرب مرحوماً ورحيماً. اللّه
  .رِحمت ترحم رحماً، وامرأة رحوم أيضاً

ورجل رامح، إذا كان معه . مصدر رحمته الدابةُ رمحاً، إذا ركَضته برجلها: والرمح. معروف: والرمح
السماك األعزل، جنم من جنوم السماء نظريه : والسماك الراِمح. وقد مست العرب رماحاً. رمح، ورماح

يقال إما ساقا األسد هكذا يقول النجامون، فأما العرب فال تعرف إال السماكني، والقمر يرتل باَألعزل 
  : وقد غلط األسود بن يعفر يف قوله. وال يرتل بالرامح

عليهم حتى أعان نَْأناهمه  واجمالح السماِك في السواقي السس  

وء السوء للرامحونمح ِجلاح وأرماح يف أدىن العال. ماك األعزل عزيز، وال ناح. ومجع رمبطن : وبنو الر
والعرب تسمي . أحد شعرائهم: وأبو رمح اخلزاعي. أحد شعراء قيس: والرماح بن ميادة. من العرب

، وأبو "خذ رميح أيب سعدأ: "وتقول العرب للشيخ إذا اتكأ على العصا. الريبوع ذا الرميح لطول ذنبه
    : قال الشاعر. سعد مرثَد بن سعد، وهو أحد وفد عاد، وله حديث

  سعٍد فقد أحمُل السالح معا  تَري ِشكَّتي رميح أبي إما

 رجل من قريش أحِسبه جد عمر بن أيب ربيعة: وذو الرحمني". إنْ"يف معىن " إما"وقوله . السالح: الشكَّة

w  .سمي بذلك ألنه قاتلَ برحمني: سمي ذا الرحمني لطوله، وقال القرشيون: قال ابن الكليب. املخزومي
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اليت كأمنا متشي على أرماح، يريد : ما الناقة الِقرواح؟ فقال: سأك أعرابياً فقلت له: قال األصمعي أو غريه
  .طول قوائمها

وناقة بينة . ورجل مِرح من قوم مراحى ومرحى. راح أيضاًالنشاط مرح ميرح مرحاً وهو اِمل: واملَرح
وناقة ِممراح، إذا . برحى: مرحى، فإن أخطأ قالوا: وتقول العرب للرامي إذا أصاب. املَرح، أي النشاط

  .كانت مِرحة، وكذلك البعري

  ن -ر-ح

ترى، وهو الذي إذا استمر جريه وقف فلم حرنَ الدابةُ وحرنَ حيرن ِحراناً وحراناً، وهو حرون كما 
  .اسم فرس معروف: واحلَرون. يتحرك

وسمي حبيب بن املهلَب بن أيب صفرة األزدي حروناً ألنه كان يحرن يف احلرب فال يربح موضعه، وقال 
لعسل أو باخلَِلية فال يبرحن اللوايت، يلْصقْن باألرض أو با: واملَحارن من النحل. بل حممد ابن املهلَّب: قوم

نعزنقال الشاعر. منها حىت ي :  

حارينا  أصواتَها من حيثُ تَسمعها كأننِْزعن المحاِبض يالم ضنَب  

وقد مست . مجع ِمحبض، وهي خشبة تكون يف يد املُشتار يقلع ا النحلَ إذا لَصقَت بالعسل: املَحابض
  .بطن من العرب: نو ِحِرنةوب. العرب حريناً

  .والرنح أصل بناء ترنح السكران، إذا متايلَ وكل شيء متايل فقد ترنح ورنح ترنيحاً

ويوم النحر الذي . مجال الِقالدة من الصدر، ومنه اشتقاق نحرت البعري ألنك تطعنه يف حنره: والنحر
  .معروف: ينحر فيه

ودار بين فالن تنحر الطريق، . تقطع من حنر البعري كالفَصد، الواحد ناِحر، وقالوا ناحرةعروق : والنواحر
  : قال الشاعر. والليلة تنحر الشهر، أي أول ليلة منه. وأقبل فالن يف نحر اجليش، أي يف أوله. أي تقابله

  في ليلة نحرتْ شعبان أو رجبا  استمر عليه واِكفٌ هِمع ثم

استقِبلْ نحر النهار أي : ، قل قوِم"فَصلِّ لربك وانحر: "وفسروا قوله عز وجلّ. والنحرية واملنحورة واحد
  .ضع يدك على حنْرك، واهللا أعلم: أوله، وقال آخرون

  و -ر-ح
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، أي "ن أنْ لن يحورإنه ظَ: "وقال أبو عبيدة يف قوله جلّ ثناؤه. مصدر حار حيور حوراً، إذا رجع: احلَور
قال . يضرب للرجل املتحير الذي ال يعرف وجهة أمره" حور يف محارة: "ومثل من أمثاهلم. لن يحشر

  : الراجز

رى وما شعرفي بئِر ال حوٍر س  

شَرح جبمن إفْكه حتى إذا الص  

نعوذ : "ومثل من أمثاهلم. ة إىل نقصانالرجوع من صالح إىل فساد أو من زياد: واحلَور. ال هاهنا لغو
، وال أدري ما "احلَور بعد الكَون: "وقال قوم. ، يريد النقصان بعد الزيادة"باللّه من احلَور بعد الكَور

جلود تشق ويتزر ا الصبيان، الواحدة : واحلَور. حار بعدما كان: وجهه إال أم زعموا أم يقولون
نقاء بياض العني وصفاء سوادها، وأكثر ما يكون ذلك يف : واحلَور. احدا حوراءواحلُور و. حورة

أحد الكواكب : واحلَور. ال يكون يف الناس حور، وإمنا ذلك يف الظِّباء: وكان األصمعي يقول. الصبيان
. موضع: حورانو. أحد النجوم الثالثة اليت تتبع بنات نعش: الثالثة من بنات نعٍش، وقال مرة أخرى

  .ومجع احلُوار ِحريان وأَحِورة". ال يضر احلُوار وطُء أُمه: "ومثل من أمثاهلم. ولدها: وحوار الناقة

وحاورت فالناً حماورةً وِحواراً وحويراً، . وكلَّمت فالناً فما أحار جواباً وما مسعت له ِحواراً وال حويراً
كانوا قوماً قَصارين أجابوا عيسى بن مرمي صلى : ريني قال ابن الكليبواشتقاق احلوا. إذا كلَّمك فأجبته

نساء األمصار : واحلَواريات. اللّه عليهما وسلم فسموا حواريني لتحويرهم الثياب، أي غسلهم إياها
  : قال الشاعر. سمني بذلك لبياضهن

   النَّوابحوال يبِكنا إال الِكالب  للحوارياِت يبكين غيرنا فقُْل

    

: وبعض العرب يسمي النجم الذي يقال له املشتري. والدقيق احلُوارى من هذا اشتقاقه لبياضه ونقائه

وحورت اخلبزةَ، إذا دورا، واخلشبة اليت حيور ا . وحورت عني البعري، إذا أدرت حوهلا ِميسماً. األحور
  .خلشبة اليت تدور فيها املَحالةا: واِملحور. تسمى اِملحور

رجل أَروح وأمرأة روحاُء، وهو دون الفَحج وزعموا أن عمر بن اخلطّاب رضي اهللا : والروح من قوهلم
وقد مست العرب روحاً ورواحاً . مكان ريح، أي طيب الروح: اسم من قوهلم: والروح. عنه، كان أروح

: والروحاء. وأراح ماشيته، إذا روحها إىل املرعى.  يروح رواحاً من رواح العشيوراح الرجل. ورواحةً

  .فأما الروحانيون من املالئكة فال أدري إىل ما نسبوا، واهللا أعلم. بطن من العرب: وبنو رواحة. موضع

ويسألونك عن الروح قل : "وأما الروح يف القرآن فال ينبغي ألحد أن يقْدم على تفسريه ألنه قال عز وجلّ
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وروح اإلنسان . أِموا ما أم اّهللا: وذكروا أنّ بعض أهل العلم سئل عن ذلك فقال". الروح من أمر ريب
: وقد قرىء. الروح ِخالف النفس: هي نفسه اليت يقوم ا جسمه، وقال آخرون: خمتلَف فيه، فقال قوم

وأما قوله عز . الرزق، واهللا أعلم: الراحة، والرحيان: الروح: قال قومو". روح ورحيانٌ"و " فروح ورحيان"
وقالت امرأة من بين . الراحة أيضاً: والرواح. ِجربيل عليه السالم: ، قالوا"نزل به الروح األمني: "وجلّ

  : متيم وقد عرضت على النار يوم بطاح يوم أحرقهم خالد بن الوليد

ص باحايا موتُ ِعم  

 لم َأجد رواحا إذ

 ِكفاحا كافَحتُه

معروفة، وأصل هذه الياء واو ألنك جتمعها أرواحاً فتردها إىل األصل، : والريح. مث ألقت نفسها يف النار
وأراح الرجل إبلَه يرحيها أراحةً، وأصله الواو كأنه كان . فإذا قّالوا ِرياح قلبوا الواو ياًء لكسرة ما قبلها

وإبله فقلبوا الواو ألفاًأر فالناً من كذا وكذا إراحةً. ح وراحة اإلنسان. وأرحت :معروفة، واجلمع راح.  

. طعام وِحر، إذا وقعت فيه الوحرة: دويبة شبيهة بالوزغَة تقع يف الطعام فتفسده، وربما قيل: والوحرة

: ويف حديث النيب صلّى الّله عليه وسلَّم. الِغلّ، واللّه أعلمووِحر صدر الرجل يوحر وحراً، وهو الِغش و

  ".صوم شهر الصبر وثالثة أيام من كل شهر تذْهب وحر الصدر"

  ه -ر-ح

  .استعمل منها احلَرة، وقد مر ذكرها يف الثنائي

  ي -ر-ح

  .رجل حِري ذا األمر وحٍر به، مثل جدير سواء

ريرأيت باليمن امرأةً ترقص ابنها : قال أبو عمرو بن العالء: قال األصمعي:  قال أبو حامت.كثري: ومال ح
  : وهي تقول

 ربنا من سره أن يكْبرا يا

  فسقْ له يا رب ماالً حيرا

 احلَير، فخطأ، إمنا هو احلائر، وهذا: فأما قول العامة. فهب له يا رب: وقال مرة أخرى: قال أبو بكر

  .الباب نأيت عليه يف املعتلّ إن شاء اهللا
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  باب الحاء والزاي وما بعدهما من الحروف 

  س -ز-ح

  .مهمل

  ش -ز-ح

 - واجلوف موضع باليمن-أُمهلت إالّ يف قوهلم الشحز، وهي كلمة مرغوب عنها يتكلّم ا أهل اجلوف

  .يكْنى ا عن النكاح

  ص -ز-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد

  ط -ز-ح

 زاً، وهي كلمة مولَّدهز طَحيطح زز، وليس بعريب صحيح، كأنه يف معىن الكذب طَحعمل منها الطَّحاست
  .ووبما استعملت يف الكذب

  ظ -ز-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع العني والغني

  ف -ز-ح

 ويف كالم ألمري املؤمنني علي .اإلعجال حفَزين عن كذا وكذا حيِفزين حفْزاً، أي أعجلين وأزعجين: احلَفْز
وأخربين احلسن بن خِضر أنّ هذا ". ال يحِفزه الِبدار عن مطالبة األوتار: "بن أيب طالب عليه السالم

الكالم ألم كلثوم بنت علي عليه السالم، قالته يف كالم هلا عند منصرفهم من الشام إىل املدينة بعد قتل 
  .احلسني عليه السالم

  .زحف الرجل يزحف زحفاً، إذا حبا على آسته: لزحف له مواضعوا

. والتقى الزحفان، أي اجليشان. وفر من الزحف، إذا فر من القتال. وتزاحف القوم يف احلرب، إذا تدانوا

ومزاحف .  ومزاِحفاًوقد مست العرب زحافاً وزاِحفاً. املُعيي الذي ألقى نفسه وال حراك به: واملُزِحف
w    : قال املتنخل اهلُذيل. آثارها على األرض: احليات
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  قبيَل الصبح آثار السياط  كأن مزاحفَ الحياتّ فيه

  .وأزحف الرجلُ، إذا كلّت مطيته

  ق -ز-ح

.  واملفعول حمزوقحزقت القوس أحِزقها حزفاً، إذا شددا بالوتر، الفاعل حازق: احلَزق من قوهلم

  : قالت احلنفية. اسم رجل من فرسان اخلوارج له حديث: وحازوق

جاة من الَقطِْر  عيني في الفَوارس ال أرى ُأقَلِّبِحزاقاً وعيني كالح  

الناس واِحلزقَّة من . النفّاخةّ من املاء اليت يقطر: واحلَجاة. أرادت حازوقاً فلم يستقْم هلا البيت فقالت ِحزاقاً
  : قال الشاعر. اجلماعة، واجلمع ِحزق: وغريهم

  تَسعى الحداةُ على آثارهم ِحزقا  ِلشَرورى أو قَفا أدٍم دانيةً

  : قال امرؤ القيس. قصري غليظ زري اخلَلْق: ورجل حزقَّة

  كمشْي َأتاٍن حلِّئتْ عن مناهِل  وأعجبني مشْي الحزقَّة خالٍد

لِّئتقال الشاعر. عت املاَءمن: ح :  

  محٍأل عن سبيل الماء مطروِد  حام حتى ال ِحيام به ِلحائم

  .السيىء اخللق البخيل: احلُزقَّة: وقالوا. واحلَزيقة أيضاً، مجاعة من الناس والنحل، واجلمع حزائق

  : قال. قحز قَحزاً فهو قاحزقَحز أقحز، السهم ي: والقَحز أن يرمي الرامي بالسهم فيقع بني يديه، يقال

  إذا تنَزى قاِحزاتُ القَحِز

  عنه وَأكبى واِقذاتُ الرمِز

  .داء يصيب الغنم: والقُحاز

. أبزار القدر قزح قدره تقزحياً، إذا ألقى فيها األبزار، ومنه قوهلم مليح قَزيح، كأن قزحياً إتباع: والقزح

قال األعشى. اسم رجل: وقُزح :  

في ًأنْفُس قد يئسوا جالس  حِب قُزحمن ص ِحيل الِقدفي م  

: قُزخ اسم شيطان، وقال بعض أهل اللغة: وقالوا. فأما القوس اليت تسمى قوس قُزح فقد نهي عن ذلك

  .اخلطوط من األلوان اليت فيه: القُزح

  .بول الكلب خاصة: القَزح: وقَزح الكلب ببوله، إذا أخرجه دفَعاً، وقال قوم
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  ك -ز-ح

تزاحكوا، إذا : وتزاحك القوم، إذا تدانوا، وقالوا. زحك يزحك زحكاً، إذا دنا: الدنو يقال: الزحك
وأمهل اخلليلُ هذه : قال أبو بكر. زاحكته، إذا باعدته، كأنه من األضداد عندهم: تباعدوا، ويقال منه

  .الكلمة وأحسبها غلطاً من الليث

  ل -ز-ح

آزحلْ عين، أي : ويقول الرجل للرجل. زحل يزحل زحالً، إذا تباعد: يقال. التباعد عن الشيء: الزحل
دحل من قوهلم. تباععنه: والز حنلْ عن هذا املكان، أي تحى. آزحنتل، أي محزوأنا عن هذا األمر مب .

  .يس مما تعرفه العربجنم من النجوم السبعة، معروف، ول: وزحلُ

بل هو مشتق من احلَلْز، أي البخل، : هي دويبة معروفة وقال آخرون: واحلَلْز منه اشتقاق ِحلِّزة، وقال قوم
  .ومنه احلارث بن ِحلِّزة اليشكري

وإناء . تزلَّحت من هذا الطعام، إذا ذقته: يقال. زلَح يزلَح زلْحاً، وهو تطعمك الشيَء: والزلْح، يقال
  .قريب القَعر: زلَحلَح

  : قال. رقيقة: وخبزة زلَحلَحة

سكاَألكُفِّ خَم إذا ِقداح  

لْسلَحاتُ مائرات ملَحز  

رجل لَِحز من قوم أحلاز، وقد لَِحز يلحز لَحزاً، وهو الحز : يقال. البغيض البخيل الَضيق: واللَِّحز
  .التعاوص يف الكالم، تالحز القوم إذا تعاوصوا الكالم بينهم: التالحزو. املَضائق: واملَالحز. ومالِحز

  م -ز-ح

الِغلَظ من : واحلَزم. رجل حازم بين احلَزم واحلَزامة، إذا كان محكَماً غري منتكٍث يف رأيه وتصرفه
. ن أغلظ من احلَزماحلَز: األرض، واجلمعُ حزوم، وهو حنو احلَزن، هكذا يقول األصمعي، وقال غريه

وكل شيء مجعته كاإلضبارة فقد . مثل احلَزم، سواء: واَألحزم من األرض. وأحزم القوم، إذا سلكوا احلَزم
  .حزمته، ومنه سميت احلُزمة من احلطب وغريه

.  احلَزمي أيضاًالصدر، وهو: واحلَيزوم. معروف: واِحلزام. وسطه حيث يقع عليه اِحلزام: ومحِزم الدابة

ويف احلديث أنه سمع يوم بدر . وشددت هلذا األمر حزميي وحيازميي وحيزومي، أي وطنت نفسي عليه
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هذا لفظ : قال أبو بكر. إقْدم حيزوم فذكروا أنه فرس ِجربيل عليه السالم: قائل يقول من السماء
    : قال الشاعر. ن، سواءمثل احلَز: واَألحزم من األرض. احلديث، والصواب أَقِدمي

  لكان مأوى خَدك األحزما  لوال قُرزٌل إذ نجا واللِّه

اسم فرس طفيل أيب : وقُرزل. اَألخرما، أراد أنه يقطع رأسه فيسقط على أَخرم كَِتِفه: وروى أبو عبيدة
  .معروف: وِحزام الرحل. عامر بن الطّفيل

اسم فارس : وحزمية. وقد مست العرب ِحزاماً وحزماً وحزميةً وحاِزماً.  الدابةما شد على: وِحزام السرج
  : قال الشاعر. من فرسام

  وقد جعلتْني من حزيمةَ إصبعا  إرخاء العرادة كَلْمها تَدارك

  : قال الشاعر. اسم فرس معروفة: وحزمة

 وِت عياِلنا وتُصانبق تُقْفَى  أعددتُ حزمةَ وهي مقْربةٌ

  : قال الشماخ. ومنه اشتقاق حمزة. وحمز هذا األمر قليب، إذا امتعضت منه

  وفي الصدر حزاز من الوجد حاِمز  شَراها فاضِت العين عبرةَ فلما

قبضه من شدة محز فاه اخلل حيِمزه حمزاً، إذا : ويقال. حديده: ورجل حِميز الفؤاد. يروى حزاز وحزاز
  .محوضته

ورجل ِمزحم، إذا كان . مصدر زمحت الرجلَ أزحمه زحماً، إذا دفعته يف مضيق أو حاككته فيه: والزحم
وقد مست العرب زحماً . وتزاحم القوم تزامحاً. مصدر زامحته مزامحةً وِزحاماً: والزحام. فَعاالً لذلك

  .ومزاِحماً

سهم يجعل على رأسه طني كالبندقة :  من قوم زمامح وزماميح وزمِحني والزماحضيق خبيل: ورجل زمح
وا برجز عن رجل من اجلنرمى به الطرية واحتجي :  

باحِلغَنِّيهم إلى الصبهل ي  

احمه زرأس قٌ كأنيه  

فطائر كان يف اجلاهلية يأيت املدينة فيقف هذا غلط، إمنا السهم يسمى اجلُماح، فأما الزماح : قال أبو بكر
حرب حرب، فرموه فقتلوه وله حديث، وحديثه أنه كان من أكل من حلمه : على أُطُم بين واِقف فيصيح

نبقال بعض الشعراء. أصابه ح :  

 ِشعري أم غالَها الزماح ليت  أعلَى العهِد أصبحتْ ُأم عمٍرو
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  . إنه كان خيتطف الصيب من مهدهأي أكلت من حلمه فهلكت، وقيل

مصدر مازحته ممازحةً وِمزاحاً، واالسم املُزاح، ورجل ماِزح ومماِزح، وهو : ِضد اِجلد، واِملزاح: واملَزح
  .مصدر مزحت أمزح مزحاً

  ن -ز-ح

حلَزم، وليس وقد فصل قوم فزعموا أن احلَزن أغلظ من ا. الِغلَظ من األرض، مثل احلَزم سواء: احلَزن
حِزنَ حيزن حزناً : معروف، يقال. واحلُزن. وأَحزنَ الرجلُ، إذا ركب احلَزنَ. باملعروف واجلمع حزون

وحزنين هذا األمر وأحزنين، لغتان فصيحتان . ، وحزين"إمنا أشكو بثّي وحزين إىل اهللا: "وقد قُرىء. وحزناً
ال أعرف إالّ حزنين حيزنين، والرجل حمزون وحزين، ومل يقولوا : صمعيوقال األ. أجازمها أبو زيد وغريه

  .أهله الذين حيزن حبزم ويفرح بفرحهم: وحزانة الرجل. ومجع احلُزن أحزان. محزن

  .زحنه عن مكانه يزحنه، إذا أزاله عنه: احلركة يقال: والزحن

  .يزحنه زنحاً، وأحسب أن أبا مالك ذكرهازحنَه : الدفع، وليس بثَبت يقال: والزنح

هو اهلاوون، وال يعرفون : قيس تقول: قال أبو بكر. حنزت الشيَء أحنَزه حنْزاً يف اهلاوون: والنحز من قوهلم
  : قال القطامي. سعال يصيب اإلبل والغنم: والنحاز. اهلاون، أخربين عبد الرمحن عن عمه األصمعي بذلك

 كأن بها نُحازاً أو دكاعا  وس الخيل زوراًأتَرى منه رؤ

  .داء يأخذ يف اجلنب شبيه بالتقبض، والبعري منحوز وبه ناحز: الدكاع

نحزةً لك ونحازاً : وتقول العرب للرجل إذا شتموه. حنزت الدابة برجلي، إذا حركتها لتستحثّها: ويقال
: ونحيزة الرجل.  من ِنحاِس صدٍق، أي من أصل صدق:فالن من ِنحاِز صميت، كما يقال: لك، ويقال

. فالن من ِنحاز فالن ومن ِنحاسه، إذا كان ِمن ضرِبه وشبهه: ويقال. طبيعته وغريزته، واجلمع نحائز

سفيفة كالعرقَة يسد ا : والنحيزة. ِغلَظ من األرض ينقاد ويستطيل يف سهولة، واجلمع نحائز: والنحيزة
  . وتجمع نحائز أيضاًاهلودج،

حاً، إذا استقيست ما فيها أمجعزحها نوغريها أنز البئر تحزويقول . أنزح املاُء، إذا نضب: ورمبا قالوا. ون
قال . أقفرت املكانَ، إذا وجدته قَفراً: أنزحت البئر، إذا وجدا مرتوحةً، كما يقال: بعض العرب

    : الشاعر

  وأقفرتُ منها رحرحان فداِحسا   عهدك راِكساُأمامةُ حاّلتْ بعد
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. ونزحت العني الدمع نزحاً. والنازح، البعيد. أي أصبته قفْراً، ونزحت دار بين فالن، إذا تباعدت، نزوحاً

  .ما نزحت به ماء البئر من دلو أو غريها: واِملنزحة. والدار نازحة، والبئر مرتوحة، والرجل نازح ونزيح

   و-ز-ح

الذي يتكهن فيخطّ يف األرض خطَّاً ويطرق باحلصى الذكر حاٍز، : حزا حيزو حزواً، فهو حاٍز، واحلازي
  .واألنثى حازية، واجلمع حزاة

وحزت الشي أَحوزه حوزاً وِحيازه، إذا استبددت به وملكته، وِحيازاً . نبت معروف: واحلَزاء، ممدود
ورجل أَحوِزي، إذا كان جادا فيما يأخذ فيه . ياز انقلبت ياءِّ لكسرة ما قبلهاوهذه الياء اليت يف ِح. أيضاً

قال . وحاز الراعي إبلَه يحوزها حوزاً، إذا مجعها وساقها، وكذلك احلمار إذا حاز آتنه. من عمل
  : العجاج

وزيوله ح هنحوزي  

الفئةَ الكَِمي وزحكما ي  

له حائز : وله حوزي، قال: سألت أبا حامت عن معىن قوله: قال أبو بكر.  كما حيوذوله حوذي: ويروى
وقد . ومنع القوم حوزتهم، أي ناحيتهم. فالن يف حوزة فالن، أي يف ناحيته: ويقال. من قلبه، أي مزِعج

  .مست العرب أحوز وحوازاً

وزاح الشيُء يزوح ويزيح زيحاً وزيحاناً، إذا . ضعه وحنّيتهوزحت الشيء أزوحه زوحاِّ، إذا أرغْته عن مو
  .زال عن مكانه، وزحته وأزحته أنا إزاحةً، وهو مزوح ومزاح

  ه -ز-ح

  .أُمهلت إال يف قوهلم حزه حزة منكرة، وليس هذا موضعه

  ي -ز-ح

  .هلا مواضع يف املعتل تراها إن شاء اللّه تعاىل

  باب الحاء والسين

   ما يليهما من الحروف مع

w  في الثالثي الصحيح 
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  .ش أُمهلت وكذلك حاهلما مع الصاد والضاد-س-ح

انسحط الشيء : وأهل اليمن يقولون. أكل طعاماً فسحطه، أي أَشرقَه: الغصص يقال: ط السحط-س-ح
  : قرةقال ابن مقبل يصف ب. من يدي، إذا املَس فسقط وأكلت طعاماً فسحطَين، أي أشرقَين

 بين لَحييها خَناطيُل وِرجِرج  كاد اللُّعاع من الحوذان يسحطُها

كل بقلة لينة إذا أكلتها املاشية سال : قال أبو بكر. متلزج: ما ترجرج من لعاا وخناطيل: الرجِرج
  .السحط والشحط سواء، وهو الذبح: وقال قوم. لعابها

وانسطح الرجلُ، إذا امتد على قفاه، فلم يتحرك، وبه سمي املنبسط على قفاه . أعاله: وسطْح كل شيء
رجل من كُهان العرب خلق سطيحاً ال عظْم فيه، وله أحاديث : وسطيح الكاهن. من الرمانة سطيحاً

 معه كثرية، وهو أحد بين ذئب من غسان قبيلة من األزد، زعم ابن الكليب أنه عاش ثالمثائة سنة، خرج
. األزد أيام سيل العِرم، ومات يف أيام ِشسريويه بن هرمز وقد كان النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مبكة

  .ضرب من النبت: والسطّاح

املوضع الذي جيفَّف ويبسط فيه التمر، وقد قيل بكسر امليم أيضاً، وكذلك يسميه : واملَسطَح، بفتح امليم
واِملسطَح، .  أهل النخل من العرب، وامسه بلغة عبد القيس الفَداء، ممدودأهل احلجاز ومن واالهم من

  : قال الشاعر. عمود من أعمدة اِخلباء: بكسر امليم

ضريطارو فُعالةَ دوننا تَعطَحا  ضيطاٍر يقلِّب ِمسض وما خير  

ي ال غَناَء وال خري عنده، الرجل الضخم الذ: والضيطار. تعرض ضيطارو خزاعة: الرواية: قال أبو بكر
  .أَدميان يتخذ منهما مزادة: والسطيحة. واجلمع ضياطرة وضياطر

  .والطَّحس والطَّحز يكىن به عن اِجلماع طَحس وطَحز طَحساً وطحزاً

  ظ - س-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع العني والغني

  ف - س-ح

واحنسف الشيُء يف يدي، إذا .  التمر املتناثر من الِتمرحساف التمر، وهو الفاسد املتغير من: احلُساف
  .تفتت

  .ضخم ال خري عنده: رجل حيفَس وحيفَساء: وقالوا

w  : قال زهري. سحف رأسه يسحفه سحفاً، إذا حلقه: والسحف من قوهلم
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  وما سِحفَتْ فيه المقاديم والقَمل  فَأقْسمت جهداً بالمنازل من ِمنًى

السمينة اليت يسحف الشحم عن جنبيها، : والسحوف أيضاً. وناقة سحوف، إذا كانت طويلة األخالف
  : قال الشاعر. أي يقْشر

  جفَتْ من الشحم مدى الجازر  كل كَوماء سحوٍف إذا من

    

ف، وقالوا طويل، وكذلك نصل سيح: ورجل سيحف. من شحم كُوم كالنصاب إذا جفَت: ويروى
  : قال الشنفرى. ِسيحف

  إذا آنَست ُأولَى العِدي اقشعرِت  وفْضةٌ فيها ثالثون سيحفاً لها

  .شبيه بالِكنانة أو اخلريطة: الوفْضة

. وسفحت املاء أسفَحه سفْحاً، إذا صببته. سفح اجلبل، وهو حيث انسفح ماُء السيل عليه: والسفْح

  .وع سفحاً، إذا صبتهاوسفحِت العني الدم

رجل من : والسفَّاح. أن يتسافح الرجال والنساء ماَءهم فيذهب ضياعاً، وبه سمي السفاح: واملُسافحة
قال . ال أحتاج إليه حىت أصلَ إىل حاجيت: صبه، وقال: رؤساء العرب سفح ماءه يف غزوة غزاها، قالوا

  : الشاعر

وأخوهم َأ خَيفّاح ظَمبا الكُالب ِنهاال  لَهالسج ندرحتى و  

ِقدح من ِقداح امليسر ال : والسفيح. احلوض الذي يجىب فيه املاء، وإذا كُسر فهو املاء بعينه: اجلَبا، مقصور
  .حظَّ له

ومكان فاسح وفَسيح . وانفسحِت األرض، إذا اتسعت. وفَسحت للرجل يف الس، إذا أوسعت له
  .يف هذا األمر فُسحة، أي متسعولك . ومنفِسح

  ق - س-ح

بل هذا فعل : وقال قوم. وأسحق الرجلُ إسحاقاً، إذا بعد. سحقْت الشيَء أسحقه سحقاً، إذا دققته
ها وقلَّ. أبعده اهللا إبعاداً: أسحقه اهللا إسحاقاً، مثل قوهلم: يتعدىوأسحقِت الناقةُ إسحاقاً، إذا ارتفع لبن .

  : قال لبيد

 يبِلِه إرضاعها وِفطامها لم  حتى إذا يئستْ وَأسحق حالقٌ
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الضرع : واحلالق. ملا يئست البقرة من ولدها أَسحق ضرعها، أي ذهب ما فيه من اللنب: قال أبو بكر
ت العرب وقد مس. ملا حزنت تركت الرعي حىت أَسحق الضرع الذي كان حالقَاَ: يقول. الذي كاد ميتلىء

بعداً له وسحقاً، : وتقول العرب للرجل. فأما إسحق فاسم أعجمي وإن كان لفظه لفظ العريب. مساِحقاً
بعيد وإن اضطُر شاعر : ومكان سحيق. وانسحق الرجل انسحاقاً، إذا بعد عنك. أي أبعده اّهللا وأسحقه

. وأسحق الثوب، إذا أخلق. لة، واجلمع سحقطوي: وخنلة سحوق. مكان ساحق جاز إن شاء اّهللا: فقال

  .موضع: وساحوق. وثوب سحق، إذا أخلق، واجلمع سحوق

  .يوم من أيامهم معروف: ويوم ساحوق

  .رجل أسقَح، أي أصلع، من قوم سقح: يقال. لغة ميانية، وهي الصلع: والسقْحة

ذَكَر قاِسح، إذا : ويقال. قَسح وأقسح: غظُ الرجل قيلوإذا اشتد ن. اليبس، قَسح الشيُء وأقسح: والقَسح
  .صلب شديد: ورمح قاِسح. اشتد نعظُه

  ك - س-ح

  : قال زهري. مثر نبت معروف له شوك: احلَسك

  بالسي ما تنِْبتُ القَفْعاء والحسك  كحصاة القَسم مرتَعها جونية

  .، أي ِغمرويف قلب فالن على فالن حسكَة وحسيكة

كَِسح الرجلُ يكسح كَسحاً، ورجل مكسوح وكَسيح ومكسح، إذا زِمن من : يقال. الزمانة: والكَسح
  : قال األعشى. يديه أو رجليه وهو يف الرجل أكثر

  وخَذوٍل الرجل من غير كَسح  مغلوٍب كريم جده بين

وكل ما .  الريح األرض، إذا قشرت عنها الترابوكسحِت. وكسحت البيت أكسحه كَسحاً، إذا كنسته
  .كسحته فهو كُساحة، مثل الكُناسة سواء

  .وأغار فالنٌ على بين فالن فاكتسح أموالَهم، إذا استحفَها، أي أخذها كلَّها

  ل - س-ح

ألم "  اِحلسلال آتيك ِسن: "وتقول العرب. والضب يكىن أبا اِحلسل وأبا احلُسيل. ولد الضب: اِحلسل
ولد البقرة : واحلَسيل. ومجع اِحلسل ِحسالن وِحسلَة وحسول وأحسال. يقولون إن للضب عمراً طويالً

  : قال الشاعر. األهلية خاصةً، ال واحد له من لفظه
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ودارسيل صكأذناب الح فهن  

فالن ِحلْس بيته، إذا : ويقال. سكساء يطرح على ظهر البعري أو احلمار، واجلمع أحالس وحلو: واِحللْس
  : قال الشاعر يف ِحلس البعري. بنو فالن أحالس اخليل، إذا أَِلفوا ظهورها: ويقال. مل يربحه

  قد يضرب الدبر الدامي بأحالِس  تَغُرنْك أحقاد مزملةٌ وال

  .هذا مثل يضرب للرجل الذي يظهر لك ِبشراً ويضمر غري ذلك

ساًوقد مسلَيقال الشاعر. ت العرب ح :  

س بذي الفَقار كأنّه يوملَيماجم ورقاِب  الحِب جربض كَِلب  

    

بطني من العرب، وهم من األزد، يرتلون ر املَِلك، وقوم منهم يرتلون : وبنو ِحلْس. يعين احلُليس بن عتيبة
 أبيض، واجلمع سحول وأسحال، وهي ضرب من ثياب ثوب: والسحل. دو تبايا وماذَرينبو من املَبارك

  : قال الشاعر. وال يستحق الثوب هذا االسم حىت يكون أبيض. اليمن

ٍل كأنحس قانرريقه بب  وماء ضرال عن متن حج  

 عليه كُفِّن رسول اللّه صلّى اّهللا: ويف احلديث. موضع باليمن نسبت إليه هذه الثياب السحولية: وسحول
. وسحلْت العود وغريه أسحله سحالً باِملبرد، ويسمى اِملبرد ِمسحالً. وسلَّم يف ثوبني سحوليني

  .حديدتا اللِّجام اللتان تكتنفان فَكّي الفرس: واِملسحالِن

  : قال امرؤ القيس. شجر معروف يستاك به: واإلسِحل

  ساريع ظبي أو مساويك إسِحِلأ  برخْص غيِر شَثٍْن كأنه وتعطو

  .وسحلته مائة سوط، إذا ضربته. وسحلته مائةَ درهم، إذا عجلت له نقْدها

وكل ما سقط . وسحلَ احلمار يسحل سحيالً وسحاالً، إذا شحج، وبه سمي الفحل من احلمري ِمسحالً
  : قال زهري.  فَتالً ِرخواًاخليط الذي تفتله: والسحيل. مما سحلته فهو سحالة

  على كل حاٍل من سحيٍل ومبرِم  لَِنعم السيدان وجدتما يميناً

وساحل البحر مقلوب يف اللفظ ألن املاء سحلَه فهو مسحول، . الرخو: الشديد الفتل، والسحيل: فاملُربم
وقال بعض أهل . مبعىن ساتر". جاباً مستوراًح"فقالوا ساحل كما قالوا عيشة راضية يف معىن مرضية، و

  .أي ال معصوم، واّهللا أعلم": ال عاصم اليوم ِمن أَمِر اّهللا: "اللغة يف قوله جل ثناؤه

  .موضع: ومسحالن

w  : قال الشاعر. وكل ما رق من ذي البطن يف الناس وغريهم فهو سلْح
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  كأن برفْغَيها سلوح الوطاوِط

قال الشاعر يصف . والسالح ربما خص به السيف. سالح الوطاِوط: ن الطري، ويروىضرب م: الوطواط
  : السيوف

الح وتُضهاة صبيحةَ القَطِْر حي  تُمسي كألواح السكالم 

مواضع القوم الذين معهم : واملَساحل. وتسلَّح القوم، إذا لبسوا السالح. سلَح وسلُح وسلْحان: مجع سالح
  : قال جرير. موضع:  ومسلَّحة.السالح

  أراقَ على مسلَّحةَ المزادا  يوم الكُالب ويوم قيٍس لهم

  .أراد قيس بن عاصم

. ولَِحس الكلب اإلناَء ولَجذَه، مبعىن واحد. التطعم باللسان لَِحس يلحس ولَحس يلحس لَحساً: واللَّحس

الشجاع الذي : ، فاأللْيس"أَهيس أَلْيس أَلَد ِملْحس": ويف احلديث يصف رجالً. حريص: ورجل ِملْحس
ةً: ويقال. الشديد اخلصومة: ال يربح مكانه، واجلمع ِليس واأللدسقَةً وال لَحومثل من . ما ذقْت عنده لَع

  ".أسرع ِمن لَحس الكلِب أنفَه: "أمثاهلم

  م - س-ح

وسمي . حسمت الداَء، إذا كويته فاستأصلته: ك حىت قالوااستئصالك الشيء قَطْعاً، مث كثر ذل: احلَسم
الدائمة يف الشر والشؤم : واأليام احلُسوم. السيف حساماً ألنه يحِسم الدم، أي يسبقه فكأنه قد كواه

: موصيب حمسو. ، أي دائمة"سبع ليال ومثانيةَ أيام حسوماً: "خاصةً، وكذلك فُسر يف الترتيل، واللّه أعلم

وبه سميت احلُمس، قريش وخزاعة وبنو عامر بن . التشدد يف األمر: واحلَمس واحلَمس. سيىء الغذاء
  .صعصعة وقوم من بين ِكنانة، ألم حتمسوا يف دينهم، أي تشددوا فسموا احلُمس، وله حديث

إذا اشتد ،رالش ِمسميسبطن من العرب، وكذلك بنو ا: وبنو ِحماس. وحس وبنو حمبطن منهم : َألح
ورجل أَمحس وحِمس، إذا كان . هي السلَحفاة: دواب البحر، واجلمع محس قال قوم: واحلَمسة. أيضاً

  .شجاعاً

: ورجل أسحمان. وقد مست العرب سحيماً وسحمان. السواد رجل أسحم وامرأة سحماُء: والسحمة

. والسحماء يكىن ا عن الدبر. بطن من العرب: وبنو سحمة. السواد بعينه: سحاموال. شديد اُألدمة

  .ضرب من الشجر: والسحم
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: والسماح. سمح مساحةً، إذا صار سمحاً: ورجل سمح بين السماحة من قوم سمحاء أجواد يقال

وقد مست . وأمسح الدابة بقياده، إذا انقاد بعد تصعب. حوسمح يل بالشيء، إذا جاد به، فهو سم. اجلود
أَسِمح يسمح : "، وقطع قوم هذه األلف فقالوا"ِاسمح يسمح لك: "ومن أمثاهلم. العرب سمحاً وسميحاً

  ".لك

:  قوله عز وجلّومسحت العضو بالسيف، إذا قطعته، من. ومسحت الشيَء بيدي وغريها أَمسحه مسحاً

ومسح فالنٌ القوم قتالً، إذا أوجع فيهم، وأحسبه : وقال مرة أخرى". فطَِفق مسحاً بالسوق واألعناق"
فأما املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم فاسم مساه اهللا عز . العرق: واملَسيح". فطفق: "من قوله جلّ وعز

ومسحِت . ت اليهود الدجالَ مسيحاً ألنه ممسوح إحدى العيننيوقد مس. وجلّ به ال أحب أن أتكلّم فيه
معروف، عريب صحيح، واجلمع مسوح : واِملسح. اإلبلُ األرض يومها دأباً، أي سارت سرياً شديداً

  : قال الراجز. وأمساح

  في السلُب السود وفي األمساِح

  : وقال اآلخر الراجز

  فوحاجون كأن العرقَ المس

  َألْبسه القَطْران والمسوحا

معروفة، وليس من هذا، وإمنا هي ِمفْعلَة من سحا يسحو وسحى : واِملسحاة. واسعة: وأرض مسحاُء
الرجل : والتمساح. ورجل به مسحة من مجال. ومتاسح القوم، إذا تبايعوا فتصافحوا وتصافقوا. يسحى

  .هذه الدابة املعروفة، وأحسبها عربية صحيحة: والتمساح.  على ِتفعالالكذاب، وهو أَحد ما جاء

  ن - س-ح

رجل : وحسن الشيُء يحسن حسناً، وال يكادون يقولون. احلُسن ضد القُبح، واحلَسن ضد القبيح
مجع حسن، : واِحلسان. امرأة حسانة جمالة: وقالوا. امرأة حسانة ورجل حسان: أَحسن، إال أم يقولون
ال نعرف يف اجلاهليه : قال ابن الكليب. ِقباح وِحسان، كما قالوا ِعجاف وِسمان: أحلقوها بضدها، فقالوا

وهذا غلط ألن بطنني من طيىء يقال هلما بنو حسن وبنو حسني أبناء ثُعل بن . أحداً سمي حسناً وحسيناً
كثيب معروف بنجد يف بالد بين ضبة، وهذا املوضع الذي قُتل فيه : سنواحلَ. عمرو ابن الغوث بن طيىء

  : قال عبد اهللا ابن عنمة الضيب. ِبسطام بن قيس الشيباين

  بحيثُ أضر بالحسن السبيُل  ُألم األرض ويٌل ما َأجنَّتْ
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ه من شيئني، فإن كان من احلُسن وقد مست العرب حسانَ، وجيوز أن يكون اشتقاق. غداةَ أضر: ويروى
فهو فعال وينصرف يف املعرفة والنكرة، وإن كان من احلَس وهو القتل الشديد فالنون فيه زائدة وهو 

  .فَعالن ال ينصرف

. وجاءت فَرسك مسِحنة، أي حسنة املنظر. رأيت فالناً حسن السحنة والسحناء: والسحن من قوهلٍم

  .سنح يل األمر، إذا عرض لك: ويقال. ارة ِرقاق يمهى ا احلديد حنو اِملسنحج: واملَساحن

. وقد مست العرب سنيحاً وساحناً وِسنحان. والسانح والبارح يختلف فيهما، وقد مر تفسريمها يف الثنائي

وعام ناحر . جلدب عليهاالغبار يف أقطار السماء، إذا عكَف ا: والنحس. خالف السعد: والنحس
من ِنحاز ِصدٍق وكما قالوا من ِنجار : وفالن من ِنحاس صدٍق، كما قالوا. املَشائم: واملَناحس. ونحيس

يرسلُ عليكما شواظٌ من ناٍر : "وفسر أبو عبيدة قوله عز وجلّ. صدٍق ونجر صدٍق، أي من أصل كرمي
حاسخان ال: قال النحاس هاهنا". ونفيهالد قال النابعة اجلعدي. ذي ال هلب :  

 لم يجعِل اهللا فيها نُحاسا ِط  يضيء كضوِء ِسراج السلي

عريب صحيح، لتركهم أكل احليوان، وال : وقوهلم تنحس النصارى. الِقطر، عريب معروف: والنحاس
  .تنحس فالن، إذا جتوع، كما قالوا توحش: ويقال. أدري ما أصله

  و - س-ح

مصدر : احلَسو. نوم كحسٍو الطري، أي قصري: وقوهلم. مصدر حسوت الشيَء أحسوه حسواً: احلَسو
  : قال الراجز. مجع حسوة: واحلُسى، مقصور. كل ما حسوته: واحلَساء

  فشام فيها مثَل ِمحراث الغضى

 لما غاب فيها واستوى تقول

 كنتُ ُأحسيك الحسى ِلمثلها

وحِوس الرجلُ يحوس حوساً، إذا . الشجاع الذي ال يربح مكانه يف احلرب، واجلمع حوس: حوسواَأل
  .شديدة النفَس: وناقة حوساء. كان شجاعاً

    

وحواً، إذا قشرته: والسحالشيَء أسحوه س ر . مصدر سحوتة، وسأفسوحومنه اِملسحاة ألن أصلها ِمس
وأسحيت الكتاب وسحيته، إذا جعلت . ملعتلّ وأشرحه شرحاً شافياً إن شاء اّهللا تعاىللك ذلك يف الثالثي ا

  .اخلُفّاش: والسحا. عليه إسحاءة
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  ه - س-ح

  .أُمهلت، وقد استقصيناه يف الثنائي

  ي - س-ح

يا: اِحلس موم فإذا حبثتلرملَ ماء يف رمل حتته أرض صلبة متنعه أن يسوخ ويقيه الرملُ من الشمس والس
  .نبع املاُء، واجلمع أحساء، وإذا استِقيت منه دلو مجت أُخرى

ماء : مصدر ساح املاء يسيح سيحاً، إذا جرى على وجه األرض، مث سمي، املاء باملصدر، فقيل: والسيح
  .يسيح يف البالد ال يستقر: ورجل سائح. سيح، واجلمع سيوح

  : قال الراجز. أِقٍط ومسن مث يدلَك حىت خيتلطمعروف، متر يخلط ب: واحلَيس

  التَّمر والسمن جميعاً واَألِقطْ

  الحيس إالّ أنه لم يختِلطْ

ورجل . فُِطمت على احلَيس واملوز، أخربين بذلك عبد الرمحن عن عمه: قال يل الرشيد: وقال األصمعي
أخرجه على األصل، والوجه أن يكون مِحيساً : قال أبو بكر. همحيوس، إذا ولدته اإلماُء من ِقبل أبيه وأم

  .مثل مِخيط

  باب الحاء والشين مع باقي الحروف

  في الثالثي الصحيح 

  ص - ش-ح

  .الشحص والشحص، واجلميع أشحاص، وهو رديء املال وخثاره من اإلبل والغنم

  ض - ش-ح

  .أُمهلت

  ط - ش-ح

  : ومرتل شاحط وشحيط، أي بعيد قال. طاًالبعد، شحطَ يشحط شح: الشحط

w  والشَّحط قَطّاع رجاء من رجا
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  إال احتضار الحاج من تحوجا

  .الذحل، شحطه يشحطه شحطاً، إذا ذحبه: والشحط

  ظ - ش-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع العني والغني

  ف - ش-ح

رديئه ويابسه الذي ال حالوةَ : وحشف التمر. نه اللنبحِشف ِخلْف الناقة، إذا ارتفع م: احلَشف من قوهلم
، "أحشفاً وسوَء ِكيلة: "ومن أمثاهلم. وحشف الرجلُ عينه، إذا ضم جفونه ونظر من ِخالل هدا. فيه
صخرة ِرخوة يف سهل من : واحلَشفَة. حشفَة الذَّكر: واحلَشفَة. الثوب اخلَلَق: واحلَشيف. وكَيلَ سوِء: أي

  .األرض

. وعاء صغري حنو السفَط الصغري، واجلمع أحفاش، جتعل فيه املرأة دهنها ومشطها وأشبهاه ذلك: واِحلفْش

  : قال زهري. وحفَش املطر األرض حيِفشها حفشاً، إذا أظهر نباتها

عنا فتبالشِّياِه وليد آثار  وابلُه ِفشُ اُألكْمحوب غيٍث يكشُؤب  

قاله صلّى اهللا علّيه وسلِّم يف " هالّ قَعد يف ِحفْش أُمه: "وىف احلديث. بيت صغري شبيه باملَخدع: واِحلفش
وحتفَّشِت ". هالّ قَعد يف ِحفْش أُمه: "هو يل، فقال صلّى اهللا عليه وسلّم: رجل أهدى له شيئاً فقال رجل

داملرأةُ للرجل، إذا أظهرت له الو.  

  .ة، وهو أن تقِشر عن الشيء جلْدهلغة مياني: والشحف

شأعلى وأفصح : معروف يقال: والفح فحش، لغتان وأفحشي ش ويفِحش وأفحشالرجلُ يفح شفَح
وجاء الرجل بالفُحش والفَحشاء، إذا أفحش، وربما . أمر فاحش: وإن كانت العامة قد أُولعت بقوهلا

: ورمبا قالوا". وينهى عن الفحشاِء واملُنكَر والبغي يعظُكم: "لوقد جاء يف الترتي. جعلوا الفَحشاء الفُجور

  .جاء فالن بالفاحشة، يف معىن الفَحشاء

  : قال الراجز. تفشحِت الناقّةُ، إذا تفاجت وانفشحت: والفَشح من قوهلم

 لو صاحبِتنا مِذحِت إنِّك

  وحكَِّك الِحنْواِن فانفشحِت

  .فَِخذين من املشي إذا احتك أحدمها باآلخرتقرح ال: املَذْح
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  ق - ش-ح

. شقَحِت النخلةُ تشقيحاً وأشقحت إشقاحاً، إذا تغير البسر لالصفرار بعد االخضرار، وهو أقبح ما يكون

  : قال. قَبيح شقيح، وقُبحة شقحة، وأَقبح به وأَشِقح: وكذلك قالوا. ونهي عن بيع الثمر حىت يشقِّح

به من ولٍد وَأشِْقِح َأقبح 

  مثل جري الكلِب ال بل أقْبِح

 شَوى ذلك ما لم ينْبِح إن

واهللا ألشقَحنك شقْح اجلوز، أي : وتقول العرب. وقبحه اّهللا وشقَحه. أمر شوى، أي سهل خفيف: يقال
 أبو مالك ومل جيىء به ضرب من النبت يشبه الكَبر، زعموا، ذكره: والشقّاح. ألستخِرجن ما عندك

  : قال الشاعر. بل أشداقها: أدبارها، وقال قوم: وأشقاح الكالب. أصحابنا

  وطعٍن مثل أشقاح الكالِب

  ك - ش-ح

    

  : فأما قول زهري. حشكَِت احلِّرة حتِشك حشكاً، إذا امتألت: احلَشك من قوهلم

   فلم ينظر به الحشَكخاف العيون  استغاث ِبسيىِء فَز غَيطَلٍَة كما

  .وحشكَِت السحابة حتِشك حشكاً، إذا كثر ماؤها. فإمنا حرك اضطراراً

  : قال الشاعر. ر أو واٍد: واحلَشاك. كثرية احلَمل: وخنلة حاشك

  ورأسه دونه اليحموم والصور  إلى الحشّاك جيفتُه َأمست

اخلشبة اليت تشد على فم اجلدي لئالّ : واِحلشاك. ق امسه من حشِك الدرةهو ر باجلزيرة، واشتقا: وقالوا
  .يرضع، ويقال هلا الشبام

مثل احلَكْر رجل حِكش مثل حِكر، وبه سمي الرجل حوكَشاً، الواو زائدة، إذا كان حيتكر، : واحلَكْش
  .بل احلَوكَشيةاسم رجل من مهرة تنسب إليه اإل: وحوكَش. لغة ميانية

داء يصيب اإلنسان يف كَشحه فيكوى كُِشح الرجل فهو مكشوح، ِإذا : والكَشح. اخلَصر: والكَشح
  : قال الشاعر. وبه سمي املكشوح هبرية املرادي أبو قيس بن مكشوح. كوي من ذلك الداء

  كلّما يحمشُ من داء الكَشَح  أمنح من عاديتُه ولقد
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. وطويت كشحي على األمر، إذا أضمرته يف قلبك وسترته. الذي يطوي على العداوة كَشحه: حوالكاِش

  : قال الشاعر

  أخٌ قد طَوى كَشْحاً وأب ِليذهبا

كَشح القوم عن الشيء، ِإذا : بل الكاشح الذي يتباعد عنك، من قوهلم: وقال قوم. أب، أي يأ لذلك
  :  الراجزقال. تباعدوا وتفرقوا عنه

رمتْ عنه الححماٍر كَشَح ِشلْو  

  .أي تفرقت عنه

  ل - ش-ح

  .شلَّحه، فال أدري مما اشتقاقه: فأما قول العامة. لغة مرغوب عنها، وهو السيف بلغة أهل الشحر: شلْحى

  م - ش-ح

فأما قول . غضبهأتباعه الذين يغضبون ب: وحشم الرجل. حشمت الرجل أحِشمه حشماً، إذا أغضبته
ليس بيننا ِحشمة، فهي كلمة موضوعة يف غري موضعها، وال تعرف العرب اِحلشمة إالّ الغضب : العامة

  .واالنقباض عن الشيء

فالن من حشم : وقد مجعوا حشماً على أحشام، وحشم كلمة يف معىن اجلمع ال واحد هلا من لفظها يقال
  .فالن، وهم من يغضب له

لرجلُ حيمش حمشاً، إذا كان أمحش، وهو دقة الساقني وامرأة حمشاء ورجل أمحش، وبه وحِمش ا
حتفَش بنو فالن لفالن، إذا : ويقال. وِلثَة حِمشة، إذا كانت قليلة اللحم، وهو يستحسن. حمش وحمشة
  : قال الراجز. هاجلَمع، مثل احلَبش، محشت الشيء وحبشته، إذا مجعت: واحلَمش. غضبوا له أمجع

  ُأالك حبشتُ لهم تحبيشي

  .محشت هلم حتميشي: أي مجعت هلم، ويروى

وأشحم الرجلُ، إذا . ورجل شِحم وشحيم. معروف شِحم الرجلُ يشحم شحماً، إذا ِمسن: والشحم
ورجل شِحم . نتاِمر والِب: ورجل شاِحم الِحم، إذا كان عنده اللحم والشحم، كما قالوا. شِحمت إبله

  .وأشحم الرجلُ أصحابه، إذا أطعمهم الشحم. لَِحم، إذا قَِرم إليهما
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الذين جيتمعون إليه : وِمحاش الرجل. محِرق: وحر ماِحش. حمشته النار متحشه محشاً، إذا أحرقته: ويقال
  : قال الشاعر. من قومه وغريهم

  ربوعاً لكم وتميماأعالتُ ي  جمع ِمحاشَك يا يزيذ فإنني

وخالف األصمعي الناس . يقوله النابغة ليزيد بن الصِعق ملّا عزاه إىل بين عذرة. ومها بطنان من بين عذرة
  .إمنا سموا ِمحاشاً ألم حمشوا بعرياً على النار، أي اشتووه، واجتمعوا عليه فأكلوه وحتالفوا: يف هذا وقال

  ن - ش-ح

  .بطن من العرب: وبنو حنش. ضرب من احليات: واحلَنِش. ناش، وهي هوام األرضواحد األح: احلَنش

وشحنت السفينةَ، . وشحنت الثغر باجلند، إذا سددته م. وشحنت البيت وغريه أشحنه شحناً، إذا مألته
وحِشن . ، من الشحناءوشِحنت على فالن أشحن شحناً". يف الفُلْك املَشحون: "ويف الترتيل. إذا مألا

  .السقاء، إذا تغريت رائحته من ترك الغسل

  : قال الشاعر. ونشحِت اإلبلُ تنشح نشحاً ونشوحاً، إذا شربت دون الري، فهي نواِشح

 نَشحن فال ِري وال ِهيم وقد  فانصاعت الحقْب لم يقْصع صرائرها

  و - ش-ح

    

وِحشوة . وكل شيء أدخلته يف وعاء فقد حشوت ذلك الوعاء به. حشواًحشوت الفراش وما أشبهه 
وفالن من ِحشوة بين فالن، أي من رذاهلم، وأحسب أن أحشاء . أمعاؤه وما يف جوفه: اإلنسان والدابة

  .اجلوف من هذا اشتقاقها

وحشت الصيد أحوشه حوشاً، . وتقول العرب إا إبل اجلن، ويسموا احلَوشية. إبل متوحشة: واحلُوش
  .أَحشته، وإن كانت العامة قد أُولعت به: أي مجعته وال يقال

. كثري األخذ من األرض خبطْوه: وفرس رغيب الشحوة. مصدر شحا فاه، إذا فتحه، شحواً: والشحو

  .وبئر واسعة الشحوة، إذا كانت واسعة الفم

ضد اإلنسية وتفسري اإلنسية ذوات اإلنس كاخلُف واحلافر : شيةوكل دابة توحشت فهي وحشية والوح
  .استأنس كلُّ وحشي واستوحش كلُّ إنسي: وتقول العرب إذا أظلم الليل. وما أشبه ذلك

  .ما مل يقِْبل على جسده: ووحشي اإلنسان والدابة من أعضائه

wومال الرجل لوحشيه، إذا مال على . ه منهاما أقبل علي: ما أدبر على الرامي، وإنسيها: ووحشي القوس
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  .ومال إلنسيه، إذا مال على ميينه، وهذا يختلف فيه. مشاله

  : قال الراجز. ركي معروفة: ووشحى

  صبحن من وشْحى قَليباً سكّا

  يطْمي إذا الِورد عليه التَكّا

  .إشاح، يف معىن ِوشاح: وهذيل تقول. رأةخرز تتوشح به امل: وِوشاح، واجلمع وشح. أي ضيقاً

  .وهذيل جتعل املُّشيح اجلاد يف أمره. أشاح الرجل إشاحةً، إذا حِذر فهو مشيح: ويقال

  ه - ش-ح

  .أُمهلت

  ي - ش-ح

  : قال الشاعر. الفزع: احلَيش

  ما كَفَّتَ الحيشُ عن األرجِل  ِديني واسأليهم إذا ذلك

كَفَّت : ،ومجع أمل جنعل األرض ِكفاتاً: "من قوله عزوجلضم."  

  .تنبت الشيح: وأرض مشيوحاء. نبت معروف: والشيح

  باب الحاء والصاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ض - ص-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الطاء والظاء والعني والغني

  ف - ص-ح

ن حيصف حصفاً وأهل اليمن يسمونه بثر معروف خيرِج على اجلسد من احلر حِصف اإلنسا: احلَصف
  .اهلَرض هِرض يهرض هرضاً

قال . مصدر أحصف احلمار يف إرِته أو يف نشاطه يحِصف إحصافاً، إذا عدا عدواً شديداً: واإلحصاف
  : الراجز
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  إذا تَلَقتْه العقاقيل طَفا

  وإن تمطَّى بالخَباِر أحصفا

أرض فيها : عقِّد املتداخل بعضه يف بعض، وبه سمي عقنقل الضب واخلَبارمجع عقَنقَل، وهو الرمل املت
  .ِجحرة

سديده، حصف رأيه حصافةً، واشتقاقه من أحصفت احلبلَ، إذا شددت : ورجل حصيف العقل والرأي
مي الرجل وبه س. الزبيل الصغري من أَدم تنقَّى به اآلبار، واجلمع حفوص وأحفاص: واحلَفْص. فَتلَه

حفصت الشي أحِفصه : ويقال. اسم من أمساء الضبع، زعموا، وال أدري ما صحته: وحفْصة. حفْصاً
وكل ما مجعته بيدك من تراب أو غريه فقد حفصته، . حفْصاً، إذا مجعته، فأنا حافص والشيء حمفوص
  .فأنت حافص والشيء حمفوص واالسم احلُفاصة

وإذا الصحف : "ويف الترتيل. ة، وهي القطعة من أُدم أبيض أو رق، يكتب فيهاوالصحف واحدا صحيف
تِشرجمع صحائف، ورمبا مجعوا الصحيفة ِصحافاً. ، واهللا أِعلم بكتابه"نوت.  

  : قال الشاعر. القَصعة، وجتمع ِصحافاً: والصحفَة

  يتعاطَون الصحافا  نَكٍْد قُعود وبنو

وأهل . ، بكسر امليم، لغة متيمية، ألنه صحف جمعت، فأخرجوه مخرج ِمفْعل مما يتعاطَى باليدواِملصحف
اصِحف فهو مصحف، أي جمع بعضه إىل : املُصحف، بضم امليم، لغة علوية، كأم قالوا: جند يقولون

  .بعض

    

. هذا األمر صفْحاً، إذا تركتهوأضربت عن . وصفحت عن الرجل أصفَح صفْحاً، إذا عفوت عن جرمه

وأبدى فالن يل صفحته، إذا أمكنك من نفسه يف . عرض جنبه إذا اعترضته: وصفْحة اإلنسان والدابة
: واملُصفَح. وأصفحت عن الشيء إصفاحاً، إذا تركته، مثل قوهلم أضربت عنه إضراباً. خصومة أو حرد

وضربته بالسيف مصفَحاً ومصفوحاً، . أي ممال عن احلق" ناِفق مصفَحقَلْب امل" وجاء يف احلديث . املُمال
النصل العريض من : والصفيحة. ضربته صلْتاً: إذا ضربته بعرضه ومل تضربه حبده، وإذا ضربته حبده قلت

لوا القطعة من الصخر العريضة، واجلمع صفائح أيضاً، كانوا جيع: والصفيحة. السيوف، واجلمع صفائح
  : يف القبور واللحود مكان اللَِّبن، فلذلك ذكروها يف أشعارهم فقالوا

  بين الثَّرى والصفائح

w  : قال النابغة الذبياين. ويقال هلا الصفّاح أيضاً، والواحدة صفّاحة. حتت الثَّرى: ويروى
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 تَدمر بالصفّاح والعمِد يبنون  وخَيس الِجن إني قد َأذنْتُ لهم

رجل : وربما قالوا. رأس مصفَح، إذا كانت فيه كالضغطة حىت يستطيل قليالً ما بني جبهته وقفاهو
املُصفَح الذي مِسح جنبا رأسه ونتأت جبهته فخرجت : وقال الكالبيون. مصفَح، ومل يذكروا الرأس

: صمعي عن أيب عمرو بن العالءوقال أبو حامت عن األ. ورمبا مجعوا الصفيحة ِصفاحاً. وظهرت قَمحدوته

ويكره يف اخليل القَنا والصفاٍح، فأما القَنا فهو أن حيدودب األنف من وسطه فتراه شاخصاً فإذا أفرط 
ذلك ضاق املَنِخر فكان عيباً وأما الصفاح فشبيه باملَسحة يف عرض اخلد يفرط ا اتساعه، فذلك مكروه 

وتصافح الرجالن بكفّيهما، إذا ألصق . لَّة صاحبه فهو صفوح وصاِفح عنهاوصفح الرجل عن ز. مستقبح
ويف . التصفيق باليدين: والتصفيح. وي عن مصافحة النساء. كل واحد منهما كفُه بكف صاحبه

  : قال الشاعر يصف سحاباً. ، وهو التصفيق"التسبيح للرجال والتصفيح للنساء: "احلديث

 وأنواحاً بأيديها المآلي  راهكأن مصفَّحاٍت في ذُ

  .ِخرق سود تثري ا النائحة، واحدا ِمئالة: عليهن واملَآيل: ويروى

  .نعِرض عنكم: قال أبو عبيدة" أفنضِرب عنكم الذِّكْر صفْحاً: "ويف الترتيل

ا تفحص وبه سمي أُفْحوص القطاة، وذلك أ. وفحصت عن الشيء أفحص فَحصاً، إذا كشفت عنه
  : قال الشاعر. احلصى بصدرها حىت تصري إىل لين األرض فتبيض ومجع اُألفحوص أفاحيص

 كُأفْحوص القطاة المطرِق نَسيفَاً  وقد تَِخذَت رجلي إلى جنْب غَرزها

  : وقال. اليت قد عسر عليها البيض فهي حتك األرض بصدرها حىت تؤثّر فيها: املطرق

أنتٍم بنو كاِبيقوصرةَ بن ح  

وكُلّكم هامتُه كاُألفحوص  

  .وأفصح العريب إفصاحاً وفَصح األعجمي فصاحةً، إذا تكلم بالعربية

  : قال الشاعر. وأفصح اللنب، إذا اجنلت رغوته فهو مفِْصح، وفَصح فهو فصيح، وهو حينئذ الصريح

  وتحت الرغوة اللبن الصريح  يخشوا مصالته عليهم ولم

عيد : والِفصح. وأفصح الصبح، إذا بدا ضوءه وكل شيء وضح لك فقد أفصح لك. الفصيح: ويروى
  : قال الشاعر حسان. النصارى، وقد تكلَّمت به العرب

 ن ِسراعاً أِكلّةَ المرجاِن  قد دنا الِفصح فالوالئد ينْطم

  ق - ص-ح
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: قال أبو بكر. ح، وهو الصلَع لغة ميانية، يسمون الصلعة الصقعةرجل أَصقَح، بالسني والصاد، بين الصقَ

  .رجل أصلع بين الصلعة: يقال

  ك - ص-ح

  : قال الشاعر. ضرب من حبة النبت له حب أسود يشبه بعيون اجلراد: الكَحص

 نٍُثرت سالث ولم تتجمِع إذا  كأن جنَى الكَحص اليبيس قَتيرها

  .ثلت يصف درعاً إذا طُرحت تفتحت ومل تبق جمتمعةن: ويروى

  ل - ص-ح

  : قال. البلح قبل أن يشتد وتظهر ثفاريقه الواحدة، حصلة: احلَصل

مكَمُل معها والجاربج 

  ينْحت منهن السدى والحصُل

    

دىداة: السلَح الذاوي، الواحدة سومنه اشتقاق . ء، أي ما رجعما حصل يف يدي منه شي: ويقال. الب
وحِصلَ بطنه . ضرب من النبت ذكره اِحلرمازي وال أدري ما صحته: واحلَصيل. احلَوصلة، الواو زائدة

  .وحِصلَ الفرس، إذا اشتكى بطنه من أكل التراب. حيصل حصالً، إذا أصابه اللَّوى، لغة ميانية

  : قال اهلذيل. الضيق: واللَّحص

  لم تلتِحصني حيص بيص لَحاِص  خَراجاً ولوجاً صيرفاًكنتُ  قد

  .التحصِت اإلبرةُ، إذا استد سمها: ويقال

بحوحة يف الصوت ال تبلغ أن تكون جشةً صِحلَ الرجلُ والفرس يصحل صحالً، وهي : والصحل
  : قال الشاعر. ان يف صوته صحلٌويف صفة النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم أنه ك. تستحسن

  تثني أناملُها ِشرع المزاهيِر  أكُف غير مقِْرفٍَة وأسعدتْها

  .األوتار: العيدان والشرع: املزاهري

 أعكانَها طَي الطَوامير كأن  من كل غَيداء في تغريدها صحٌل
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  .وهذان البيتان لُألقَيِشر األسدي

ما به من الصالح : ويقال. صلُح أيضاً: الح صلَح الرجلُ صالحاً وصلوحاً، ويقالِضد الطَّ: والصالح
  : قال الشاعر. والصلوح

 بعد سب الوالدين صلوح وما  وكيف بأطرافي إذا ما شتمتَني

  : قال الشاعر. وصالح يف وزن حذام وقَطام، وهو اسم مكّة. شتم الوالدين: ويروى

  فتكفيك النَّدامى من قريش  لُم إلى صالِحمطٍَر ه أبا

  .وقد مست العرب صاحلاً وصلَيحاً ومصِلحاً

  م - ص-ح

  .حصم الدابة، وهو ما خرج من دبره من الريح حصم حيِصم حصماً، وهو احلُصام والردام: احلَصم

موضع، وال : وِحمص.  حامص وحميصِمحص اجلرح حمصاً، إذا سكَن ورمه، فهو: واحلَمص من قوهلم
  .فأما اِحلمص هذا احلب الذي يؤكل فأحِسبه مولَّداً. أحسبه عربياً حمضاً

وأصحام احلمار اصحيماماً، مثل ادهام . سواد ختلطه صفرة، محار أصحم وأتان صحماُء: والصحمة
الفرس ادهيماماً، وابالق.  

  .ويوم صموح وصامح، إذا اشتد حره.  تصمحه صمحاًوصمحته الشمس، إذا آملت دماغه

  : قال احلارث بن خالد املخزومي. العرق املُننت: والصماح

خن بالِمسمعن لو تضرِق ِك  يتضرم ماحاً كأنه ريحص 

األرض : حاءوالصم. اجللد الذي يبلّ ويثىن بعضه على بعض ليلني وهو جلد مل يستحكم ِدباغُه: واملَرق
  .الغليظة، واجلمع صماحي يا هذا

ومصح . ومصح الظِّلُّ، إذا نسخته الشمس مصوحاً فهو ماصح. ومصح الشيُء ميصح مصوحاً، إذا ذهب
  .ضرطَ: ومحص. ومصح اّهللا ذنوبك. مثل محص عدا

  ن - ص-ح

ومنه حصنت املرأةَ، إذا . ، إذا منعته وحظرتهمعروف، واشتقاقه من حصنت الشيء حتصيناً: اِحلصن
  : قال حسان. عفيفة: وامرأة حصان، بفتح احلاء. وكل شيء منعته فقد حصنته وحويته. زوجتها

  وتُصِبح كَرثَى من لحوم الغوافٍل  رزان ال تُزن بِريبٍة حصان
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  : وأنشد. احلباىل: احلواصن: لغةوقال بعض أهل ال. تصبح جائعة من الكالم يف الناس: يقول

  تُبيل الحواصن أحبالَها

وكثر ذلك يف كالمهم حىت مسوا . وفرس ِحصانٌ، بكسر احلاء، إذا ضن مبائه فلم ينز إال على ِحجٍر كرمية
  .كل ذكر من اخليل ِحصاناً

 الزبيل أيضاً يسمى ِمحصناً وذكر قوم أن. اِملحصن: ويسمى القفلُ يف بعض اللغات. منيع: ومكان حصني
  .يف بعض اللغات، وال أعرف حقيقته

  : قال العجاج. عفيفة: متزوجة، وحاصن: وامرأة محصنة. وقد مست العرب ِحصناً وحصيناً وِمحصناً

 من حاصناٍت ملِْس وحاصٍن

  عن األذى وعن ِقراف الوقِْس

وأحصن الرجل فهو محصن، إذا تزوج وهذا أحد ما جاء على أَفعلَ . بابتداء اجلَر: الوقْس: قال أبو بكر
موضع معروف، والنسب إليه ِحصين كرهوا ترادف النون فيه أن يقولوا ِحصناينّ : وِحصنان. فهو مفْعل

  .فأما تكنيتهم الثعلب أبا احلُصين فشيء قد جرى على أَلسن العرب قدمياً. كما قالوا حبراين

    

وصحنته الفرس . إناء قصري اجلدار حنو اجلام والطاس وما أشبههما: والصحن. باحتها: صحن الدارو
. الفجوة بباطن حافر الفرس: والصحن. بِرجلها، إذا ركضته والفرس صحون، إذا كانت تصحن برجلها

  .إناء حنو الصحفَة، زعموا: واِملصحنة

وروي عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال .  واحندر عن السند من اجلبلما عال عن السفح: والنحص
  .، يعين الشهداء هناك"يا ليتين غوِدرت يف أهل نحص اجلبل: "ملّا رجع من أُحٍد

. ونصحته ونصحت له مبعىن واحد، وأنا ناصح ونصيح. بذْلُ املودة واالجتهاد يف املشورة: والنصح

 ي الرجل ِنصاحاً ونصحتمصاح وبه سة، واخليط النحصه، واإلبرة اِملنحاً، إذا ِخطْتصحه نأنص الثوب
موضع، : والنصحاء. اخلياط: والنصاح. وقد مست العرب ناصحاً ونصيحاً. والشيء املَخيط منصوح

  .أدري ما صحتهثوب ناصح، يف معىن ناصع، وال : وذكر بعض أهل اللغة أنه يقال. زعموا

  و - ص-ح

ويف احلديث أن علي بن أيب طالب رضي اللّه عنه اشترى . حصت الثوب أَحوصه حوصاً، إذا ِخطْته
حص : ويقال. حصه: قميصاً بأربعة دراهم، فلما لبسه رأى يف كُمه فَضالً فقصه مث جاء إىل خياط فقال
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واحلَوص من ضيق العني، .  يستأنس حاصه يحوصه حوصاًعني صقرك حوصاً، إذا ضم عينيه خبيط حىت
رجل أحوص وامرأة حوصاُء من قوم حوص، وهو صغر العني حىت كأا : ويقال. حِوص يحوص حوصاً

  .ومجع حوص أحاوص. مخيطة

 قال .قبيلة من العرب ينسبون إىل األحوص بن مالك ابن جعفر، وليس ببطن ينسب إليه: واحلُوص
  : الشاعر

  فيا عبد عمٍرو لو نَهيت األحاِوصا  وعيد الحوص من آل جعفٍر أتاني

حصت عني الصقر أو اجلارح من الطري، إذا خطتها ليستأنس وكذلك حصت شقوقاً يف ِرجلي، : ويقال
  .إذا ِخطْتها

عرق اخليل، وال نعرف له فعالً : والصواح. يِبس: وتصوح البقلُ نفسه. أيبسه: وصوح احلر البقلَ
  .يتصرف

وححاًء وصحا السكران يصحو صحواً: والصِت السماُء إصحن أصجالد وقال قوم من أهل اللغة. ِضد :

  .أَصحِت السماُء وأصحى يومنا، إذا مل يكن فيه برد وإن كان يف السماء سحاب

  .صه يِحصه رحصاً، لغة ميانية زعمواالسحب عنفاً وح: والوحص

  ه - ص-ح

  .النصيب: اِحلصة

  .ضد السقم: والصحة

  : قال األعشى. إناء يشرب فيه املاء من فضة أو غريها: واِملصحاة

  إذا صب في الِمصحاة خالطَ عنْدما

  ي - ص-ح

وهذا . يص، إذا وقع يف أمر ال يتخلّص منهوقع يف حيص بيص وحيص بيص وحيٍص بيٍص وِحيص ِب
  .الباب يفسر يف الثالثي املعتل إن شاء اهللا

  باب الحاء والضاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

w  ط - ض-ح
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  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الظاء والعني والغني

  ف - ض-ح

لذلول حفَضاً ألم كانوا البيت من الشعر بعمده وأطنابه وهو األصل، وإمنا سمي البعري ا: احلَفَض
  : لذلك قال الراجز. خيتارون حلمل بيوم أذلَّ اإلبل لئال تنفر، فسمي البعري حفَضاً

 ابن قُروٍم لَسن باألحفاِض يا

  أِمن كل َأجَأى ِمعذَم عضاِض

وقد مست العرب .  حديث، وله"يوم بيوم احلَفَض اوِر: "ومثل من أمثاهلم. فجعل اِجلمال املذلَّلة أحفاضاً
  : قال. حفضت العود أحفُضه حفْضاً، إذا عطفته: ويقال. حمفِّضاً

  إما تَري دهراَّ حناني حفْضا

جمني ِمرةً ونَقْضا أخْر 

  .خالفها: الشدة، والنقْض: اِملرة

ستعمل ذلك يف الشيء الره وأكثر ما يضاً، إذا شدختضه فَحالشيَء أفح طْب حنو الِقثاء والِبطّيخ وفحضت
  .وما أشبهه

وكل شيء كشفته . فَضح الصبح أيضاً: وأفضح الصبح يفضح إفضاحاً، إذا بدا يف سواد الليل وقد قالوا
الظمأ الفادح خري من الري : "ومثل من أمثاهلم. فقد فضحته، ومنه افتضح فالن، إذا انكشفت مساوئه

وأفضح النخلُ . لون بني الغبرة واحلُمرة: والفُضحة.  عن املكاسب الدِنسةيضرب للرجل ينهى" الفاضح
: ويقال. يفضح إفضاحاً، إذا نشمت فيه الصفرة واحلمرة أسد أفْضخ واألنثى فَضحاُء وبعري أفْضخ أيضاً

  .خاف القوم الفضيحة والفُضوحة والِفضاح والفُضوح، كلّه واحد

  ق - ض-ح

  .أُمهلت

  ك - ض-ح

  .معروف: الضِحك

    

w  : قال اهلذيل. العسل األبيض: والضحك
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مثله فجاء ج لم ير الناسزِل  بمُل النَّحمإالّ أنه ع كهو الضح  

  .قطعة تنكسر من اجلبل عن لون أبيض فكأا تضحك إذا رأيتها من بعيد: الضاحك: وقال أبو مالك

ضِحك الرجلُ ضحكاً فكأن : ويقال. ا مسي الطَّلْع إذا تشقّق ضحكاًويسمى الزبد أيضاً ضحكاً، ورمب
  : قال رؤبة. الضِحك: الضحك املصدر والضحك االسم، واللغة العالية

ِحكاء الضِة غَرواضحةُ الغُر  

لَكهراء في ِجنْح الدالز تَبلُّج  

ليس يف : قال أبو بكر. املفسرون أا حاضت، واهللا أعلم، ذكر "وامرأته قائمةٌ فضِحكَت: "ويف الترتيل
والضواحك، وهي أربعة أسنان بعد األنياب اثنان من . كالمهم ضِحكَت يف معىن حاضت إالّ يف هذا

  : وأنشدوا بيت العدواين، وقال قوم إنه لتأبط شراً. باش الوجه: ورجل ضحوك. فوق واثنان من أسفل

 عبالض كحذيٍلتَضتَِهلُّ وترى  لقَتْلَى هسلها ي الذئب 

مىت صح عندهم أن الضبع حتيض : حتيض وسألت أبا حامت عن هذا فقال: تضحك يف هذا املوضع: وقالوا
يضحك العير، إذا انتزع الصلِّيانة، وإمنا هو : يا بين، إمنا هي تكِْشر للقتلى إذا رأم، كما قالوا: وقال
وقال . م العرب أن الضبع تقعد على غراميل القتلى إذا وِرمت، وهذا كالصحيح عندهموتزع. يكِْشر

بل قوله تضحك كأا تستبشر بالقتلى إذا أكلتهم فيِهر بعضها على بعض، فجعل هريرها : آخرون
 ا ترى الذئب: وقوله. أراد بقوله تضحك أي تسر م، فجعل السرور ضحكاً: وقال قوم. ضِحكاً

. كثري الضحك: يضحك منه، وضحكَة: ورجل ضحكَة. يستهلّ، أي يصيح ويستعوي الذئاب إىل القتلى

حجر أبيض يبدو يف اجلبل، خيالف لونه، من أي لون كان اجلبل، : والضاحك. وقد مست العرب ضحاكاً
  .فكأنه يضحك

  ل - ض-ح

لَت، إذا فَسد أصولُ سعفها، فإذا أرادوا إصالحها حضلَت النخلةُ وحظَ: احلَضل واحلَضل من قوهلم
  .أشعلوا النار فيها ليحترق ما فسد من سعفها وليفها، مث جيود بعد ذلك

: وأتان الضحل. املاء القليل يترقرق على وجه األرض، واجلمع ضحول وِضحال وأضحال: والضحل

  : وهذا املعىن أراد امرؤ القيس بقوله. لب هلاصخرة تكون يف بطن الوادي جيري حوهلا املاء، فهو أص

 غَيل واِرساتٌ بطُحلِب حجارةُ  ويخطو على صم ِصالب كأنها
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املاء الذي جيري يف بطن الوادي بني احلجارة ة شبه : والغيل. قوله وارسات، أي كأا قد صبغت بورس
  : قال الشاعر. حوافر الفرس ا لصالبتها وامليساسها

  إذا تَرقَّص بالقُور العساقيل  كأتان الضحل ناجيةٌ انةعير

وقال . مجع قارة، وهي أَكمة فيها حجارة سود وطني أسود: أول ما جيري من السراب والقور: العساقيل
  : علقمة بن عبدة

 جلِذية، كأتان الضحل علْكوم  هل يلِْحقَنّي بُأولى القوم إذَا شَحطوا

  .الصلبة: كومالعلْ

  م - ض-ح

احلَمض خبز اإلبل واخللّة : "وتقول العرب. معروف، وهو ضرب من النبت، وهو ضد اخلُلَّة: احلَمض
أنت مختلُّ : "واإلبل تستريح من اخللّة إىل احلَمض، ولذلك قيل للرجل إذا جاء متهدداً متغضباً". فاكهتها
ضقال". فتحم :  

   حمضاجاءوا مِخلّين فالقَوا

  طاغين ال يزجر بعض بعضا

  : قال. املوضع الذي ينبت احلَمض: واملَحمض

ِضهمحتُه من موقريبة نَد  

ِضهيقَي َأبِعر عجيكأنما ي  

ِضهوملتقَى فائله وُأب  

عى فيه اإلبل ساعة بعد املوضع الذي تر: املوضع الذي ترعى فيه اإلبلُ احلَمض املُندى: واملَحمض أيضاً
  : قال رؤبة. نبت له نور أمحر: واحلُماض. الشرب مث يعرض عليها املاء مرة أخرى

  كثاِمِر الحماض من هفِْت العلَقْ

قال الشاعر وأنشد أبو حامت عن األصمعي قال ولوال أن األصمعي أنشدين إياه . فشبه الدم بنور احلُماض
  : مل أستحسن أن أنشد

  من صوِت في رعثاٍت ساكٍن داري  يؤزقني والنوم يعجبني ماذا

 آخر الصيف قد همتْ بإثماِر من  كأن حماضة في رأسه نَبتَتْ
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  .الِقرطة، شبه املتدلّي على خدي الديك بالِقرطة: يصف ديكاً الرعثات

    

فالن : ويقال. من بين ِكنانة منهم بلْعاُء بن قيسبطن من العرب : وبنو حمضة. ِضد احلُلْو: واحلامض
  .بطني من العرب: وبنو محيضة. حامض الرئتني، إذا كان مر النفْس

واللنب . اخلالص من كل شيء عريب حمض، الذَّكر واألنثى فيه سواء، وكذلك اجلمع أيضاً: واملَحض
حمضت الرجل : ويقال. حضاً إالّ إذا كان كذلكالذي مل خيلطه شيء من املاء وال يسمى اللنب م: املَحض

  : قال. وامتحضت أنا، إذا شربت احملض. وأحمضته، إذا سقيته اللنب احملض وأحمضته الود ال غري

  امتحضا وسقياني ضيحا

  وقد كَفَيت صاحبي الميحا

  : قال الشاعر. ه فقد أحمضتهوكل شيء أخلصت. ورجل ماحض، أي ذو محض، كما قالوا تاِمر والِبن

  تعلو اللئيم بضرب فيه إمحاض  للغواني أما ِفيكُن فاتكة قل

  .وحمضت الرجلَ الود إحماضاً، ال غري، إذا أخلصته له

  : قال. مضحت ِعرض الرجل أمضحه مضحاً، إذا ِعبته وطعنت فيه: وتقول

  تاهللا يا ذاتَ الشَّتيِت الواضِح

  مضحِتني بماضِحما أنا إن 

  .موضع: واملُضيح

  ن - ض-ح

  : قال الشاعر. ونواحي كل شيء أحضانه. ناحيتا اإلنسان، واجلمع أحضان: اِحلضناِن

 قُدامى النَّسر لم تَنْأِد مثِل  شَكَكْتُ ِحضنيه بمطرورٍة

بيض حتضنه حضناً، إذا كنفته حضنِت الدجاجةُ وغريها من الطري ال: ومن ذلك قوهلم. مل تتعوج: مل تناد
بينةُ اِحلضان، وكذلك الشاة، إذا كان أحد ثَدييها أصغر من : وامرأة حضون. املَحضن: ِحبضنيها، واملوضع

: وقالت األنصار يوم السقيفة. وأحضنت الرجلَ عن كذا وكذا، إذا نحيته عنه واستبددت به دونه. اآلخر

ال تحضن : "ويف وصية عبد اهللا بن مسعود، رضي اهللا عنه. ، أي يستبد به دوننا"ألمرأنحِضن عن هذا ا"
  : قال الشاعر. اسم جبل بنجد معروف: وحضن. ، أي ال خترج منها"زينب عن هذه الوصية

w أهلك بطن الِحنْو من حضِن وحل  حلَتْ سليمى بذات الِجزع من عدٍن
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  : قال الشاعر.  بعض اللغات، وهي لغة مشهورةالعاج يف: واحلَضن

  وأبرزتْ عن ِهجان اللون كالحضِن  عن وميض البرِق كاشرةً تبسمتْ

  : وقد جاء يف الشعر الفصيح

  كأنها دمية بيضاء من حضِن

  : قال امرؤ القيس. قليلُه: كثري اللحم، ومنحوض وحنيض: اللحم رجل نِحض: والنحض

  كصفْح السنان الصلَّبي النحيِض  ةَ الرمح خَد مذلَّقٌشَبا يباري

  .وحنضت ما على العظم من اللحم وانتحضته، إذا اعترقته. أي الذي قد رقِّق وأَرهف

قال . والنضح والنضخ متقاربان، وكأن النضح أكثر من ذلك. ونضحت الشيَء باملاء، إذا رششته عليه
  : الشاعر

  فخذيه نَضح العبدية الجلَال  بالبول والغبار على خينِْض

  : قال. احلوض الصغري: والنضيح. مجع جلَّة، وقد روي ينضح أيضاً

  يا ِريها حين بدا مسيحي

  وابتل ثوباي من النَّضيِح

  وصار ريح العنْبلي ريحي

ليبنجني، املعىن: العوصار رحيي ك: يعين الزليبنح. ريح العضانية: والنالبعري بالس قْيوالبعري الذي . س
ويف حديث . يسقى عليه ناِضح، واجلمع نواضح، وهذا أحد ما جاء على فاعل واجلمع على فَواعل

يش حج معاوية فلما قرب من املدينة تلقّته قر: قال أبو عبيدة". نواِضح يثِْرب حتمل املوت الناقع"املغازي 
فأين أنتم عن النواضح فقال : على اثين عشر ميالً وتلقّته األنصار على ميلني فعاتبهم فشكَوا اَألثَرة، فقال

: ويقال. واحدةٌ بواحدة والبادىء أظلم: فقال معاوية. تركناها لقومك عام قتلنا حنظَلَةَ: له قيس بن سعد

ومجع نضيح أنضاح، وهو . ومة، وانتضح أيضاًنضح الرجلُ عن نفسه، إذا دفع عنها يف حرب أو خص
  : قال اهلذيل. أحد ما جاء من وزن فَعيل على أفعال، وهي قليلة

  ضاح الخزاعي حازت رنْقَه الريح  بجوته موج الفرات، كأن يجري

  .بل أنضاح مجع نضح، وهو املاء اتمع، واألول أعرف: وقال قوم

  : ل الشاعرقا. كثري املطر: وسحاب نضاح

احمنَطَّقٌ بِسجال الماء نض  
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  .وكل ما انتضحت به من طيب أو غريه فهو نضوح لك

  و - ض-ح

    

جضأا أحضؤها، إذا حركت اجلمر بعد ما : حضوت النار أحضوها حضواً، ملن خفَّف اهلمزة، وقد قالوا
معروف، : واحلَوض. ِمحضى: من مل يهمز قالالعود الذي حترك به النار، ملن مهز، و: واِملحضأ. يهمد

ومن هذا اشتقاق احلَيض، وليس هذا موضع . وأصل اشتقاقه من حضت املاء أحوضه حوضاً، إذا مجعته
  .تفسريه

  .لغة يف الضحى، رأيته ضحو النهار وضحى النهار: والضحو

  ه - ض-ح

  .أُمهلت

  ي - ض-ح

  .معروف: احلَيض

ضيحت اللنب تضييحاً، : وقد أُميت ِضحت فقالوا. حت اللنب ضيحاً، إذا مزجته باملاءمصدر ِض: والضيح
  : قال الراجز. واللنب ضياح ومضيح وضيح

  ال تَسِقه محضاً وال ضياحا

  إن لم تَِجده تَئقاً ِممراحا

  .وهذا يستقصى يف املعتلّ إن شاء اللّه

  باب الحاء والطاء

  ما من الحروف مع ما بعده

  ظ - ط-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع العني والغني

w  ف - ط-ح
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واطَّفَحت القمر . ما عال الِقدر إذا غلت: والطُّفَاحة. طَفَّحت اإلناَء تطفيحاً وطَفَحته طَفْحاً، إذا مألته
  .اطّفاحاً، إذا أخذت ذلك عن رأسها، وهي الطُّفَاحة

  : قال الشاعر. د فَطْحاً، إذا بريته مث عرضتهفطحت العو: والفَطَح من قوهلم

  صفراء ذات َأِسرٍة وسفاِسِق  السيتَيِن تُوِبع بريها مفطوحةُ

الشيء الذي يربق يف الشيء املصقول، وكذلك الطرائق يف السيف أيضاً : السفاِسق. طرائق: ويروى
  : وأنشد. إمنا هو مفَرطَح بالراء: وأَفطح، وقالرأس مفطَّح : ودفع أبو حامت قول الناس. سفاسقه

  كالقُرِص فُرِطح من طحيِن شعيِر  لهازمه ِعِزين ورأسه خُِلقَتْ

عريض الوجه واألنف: ورجل أفْطَح .عريض: ونصل أَفطَح.  

  ق - ط-ح

فأما اِحلنِقط . حقْطَة: قَةِخفَّة اجلسم وكثرة احلركة، وقد قيل للمرأة اخلفيفة اجلسم النِز: احلَقْط، زعموا
  : قال الشاعر. وقد مست العرب ِحنِقطاً، وهو اسم امرأة. فضرب من الطري، وزعموا أنه الدراج، وال أَحقُه

 شُريح ولم يوجد له خَلَفُ أبو  هل سر ِحنِْقطَ أن القوم سالَمهم

واحلَيقُطان، . و أحد فرسان العرب من بين متيميزيد بن القُحادية، منسوب إىل بين قُحادة، وه: أبو شريح
  .الدراج: بفتح القاف وضمها، والضم أعلى

اسم أيب : وقَحطان. ِضد اخلَصب، قَحطَِت األرض وقَِحطَت قَحطاً وقَحطاً وأقحطها اهللا إقحاطاً: والقَحط
: والقَحط. وضرب قَحيط، أي شديد. ياسقَحطاين، وأقْحاطي على غري الق: اليمن، وقد نسبوا إليه فقالوا

  .ضرب من النبت، وليس بثَبت

  ك - ط-ح

  .أُمهلت

  ل - ط-ح

أحلطَ الرجلُ يف األمر، إذا جد فيه، حيِلط إحالطاً، واحتلط احتالطاً، إذا جد فيه : احلَلْط من قوهلم
  .وأحلطَ الرجلُ إحالطاً، إذا أخذ قضيب البعري فجعله يف حياء الناقة. بسرعة

. كساء أَطْحلُ، وكذلك كل شيء على لون الطِّحال فهو أَطْحلُ: يقال. لون كلون الطِّحال: والطَّحل

w  : قال الشاعر
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  عراقيِب قَطاً طُحِل  وفُقاها ك ونَبلي

كثري : وماء طَِحل. ثور أطْحلَ: اسم جبل معروف يقال له: وأَطْحلُ. مجع فُوق، وقلبه هذا الشاعر: فُقاها
  .طُّحلُبال

  .نبت معروف له شوك، الواحدة طَلْحة، وهو من شجر الِعضاه: والطَّلْح

  .وبعري طَِلح وطليح، إذا أعيا. هو العظيم منها: وقال قوم. القُراد: والطّلْح

. وإبل طلَّح وطالئح وأطالح، إذا أعيت. ِضد الصاحل: والطاحل. وطَلَح البعري طَلْحاً وأطلحته أنا إطالحاً

  : قال جرير. موضع: وذو طُلوح. وإبل طَلْحى وطَالحى، إذا اشتكت بطونها عن أكل الطَّلْح

 سِقيِت الغيثَ أيتُها الِخيام  متى كان الِخيام بذي طُلوٍح

  : قال الشاعر. موضع يف بالد بين يربوع: وطَلَح

  ورأينا المرء عمراً بطَلَح  رأينا من ُأناس هلَكوا كم

. فأما الطَّلْح يف الترتيل فقال بعض املفسرين إنه املوز، واللّه أعلم. موضع: ومطلَّح. موضع:  طَلَحوذو

  .وقد مست العرب طَلْحة وطُليحة. نبت، زعموا: والطُّالّح

عليه كان النيب صلّى اهللا : ويف احلديث. الضرب بباطن الكف، لطحته بيدي لَطْحاً، إذا ضربته ا: واللَّطْح
  .وسلّم يلْطَح أفخاذ أُغَيِلمِة بين عبد املطَّلب

    

  م - ط-ح

وكان : قال". ال يحِطمنكم سليمانُ وجنوده: "وقد قُرىء. حطَمت الشيَء أحِطمه حطْماً، إذا كسرته
و الزجاج وما إمنا التحطيم للشيء اليابس حن: ويقول" ال يحطِّمنكم: "أبو عمرو ابن العالء يعجب ممن قرأ

  .أشبهه

مثّ يِهيج فتراه مصفرا : "قال اهللا جلّ ذكره. وكل شيء حطَمته فكُسارته حطام، وكذلك اليبيس من النبت
  : قال الشاعر. موضع مبكَّة كانوا حيلفون فيه يف اجلاهلية فيحطَم الكاذب: واحلَطيم". مث يكونُ حطاماً

  ِمبموقِف بين زمزم والحطي

رجل ِمن ولَِد النعمان كان أهل البحرين ملّكوه يف : وسميت جهنم حطَمة، وهي فُعلَة من احلَطْم واحلُطَم
رجل من عبد القيس تنسب إليه : واحلُطَم: وقال قوم. الردة فقتله أصحاب أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

فأما امللك الذي سمي احلُطَم . ال أدري إىل ما نِسبت: األصمعيالدروع احلُطَمية عرفه ابن الكليب، وقال 
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أنا املغرور فقُتل يومئذ، وال يعد يف : فهو املنذر بن النعمان ابن املنذر، وكان يلقَّب الغرور، فلما هزم قال
هذا غلط : ربطن من العرب أيضاً وقال أبو بك: وبنو حطامة. بطن من العرب: وبنو حطَمة. ملوك احلرية

  .السنة املُجدبة: واحلَطْمة. إمنا هم بنو خطامة، معجمة من فوق، وهم قوم من طيىء

ضرب من : واحلَماط. محطت الشيَء أِمحطه حمطاً، إذا قشرته وهذا فعل قد أُميت: واحلَمط من قوهلم
  : قال الشاعر. الشجر، الواحدة حماطة، تقول العرب إن احلَيات تألفه

  ِزماماً كثُعبان الحماطة َأزتَما  أتَتْة َأنْشَبتْ في ِخشاشه فلما

  : قال الشاعر. دم القلب، وهو خالصه وصميمه: وحماطة القلب

 عمرو بأسهمه التي لم تُلْغَِب  ليت الغُراب رمى حماطة قلبه

  : وأنشد. موضع: وحماطان. سهم لَغب، إذا كان ضعيفاً: يقال

  حماطان آسلَمييا دار سلْمى ب

  : قال الشاعر. دويبة تكون يف العشب منقوشة بألوان شىت: واحلُمطُوط واِحلمطاط

  كأنها ظَرف أطالِء الحماطيِط  إني كَساني أبو قابوس مرفَلَةً

  .حلّة سابغة: مرفلة

. ل للدفعة العظيمة منههذه طَحمة الليل ألوله ومعظمه، وكذلك طحمة اجليش، وطحمة السي: ويقال

. أحسبه مقصوراً وقّد مده قوم: قال أبو بكر. ضرب من النبت، وقد قالوا الطَّحماء أيضاً: والطَّحمة

وطَمح الفرس . وطَمح الرجل بعينه يطمح طَمحاً، إذا شخص ا متكبراً. شديد العراك: ورجل طُحمة
وقد مست . كب رأسه يف عدِوه، فهو طامح وطَموح، وهو عيبِطماحاً وطُموحاً، إذا شخص بعينه ور

وكلّ مفِرط يف تكبر فهو طامح . بطني من بين أسد: وبنو الطُّمح وبنو الطماح. العرب طَماحاً وطَمحان
  .بني الطَّماح

ن إىل الرمح امتحط سيفَه وامتخطه، إذا سلَّه من جفنه، وكذلك أقبل فال: يقال. شبيه باملَخط: واملَحط
  .مركوزاً فامتحطه، إذا انتزعه

  .مطَح الرجل املرأةَ: ورمبا كين به عن النكاح فقالوا. الضرب باليد: واملَطْح

  ن - ط-ح

: وال يقولون. ِرمثٌ حانط، إذا أمثر، وكذلك العلَّف وما أشبهه من الشجر: احلَنط أُميت فعله، ومنه قوهلم

ومنه اشتقاق احلَنوط ألن الرمث إذا . حنطَ، مث يقولون حانط، تركوا القياسحنطَ الرمث، إمنا، يقولون أ
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  .الرب، عريب معروف: واِحلنطة. أحنط كان لونه أبيض يضرب إىل الصفرة له رائحة طيبة

: والطُّحن. الشيء املطحون حنو الدقيق وغريه: والطِّحن. مصدر طحنت الشيَء أطحنه طَحناً: والطَّحن

خرج رأسهادة تدور يف التراب حىت تغيب فيه وتبيقال. و :  

نيا يحيى طُح كأنما أنْفُك  

ى في التراب واندفَنحإذا تَد  

قال . والطَّحني واملطحون واحد. وطحنت األفعى، إذا تغيبت وأخرجت رأسها. واكتمن: ويروى
  : الشاعر

  وِمها كرحى الطّحيِنرحى حيز  المرتجى ركدت إليه فنعم

تطحن كل ما استولت : وحرب طَحون. اليت تسمى األرحاء من اإلنسان وغريه: والطواحن من األضراس
  .عليه

وأخربين عبد الرمحن عن عمه . طَِنحِت اإلبل وطَِنخت، إذا بِشمت، فهي طَوانح وطَوانخ: ويقال
  .ت، وطِنخت إذا بِشمتطَِنحِت اإلبلُ إذا سِمن: يقال: األصمعي قال

    

  : قال الشاعر. تردد البكاء يف الصدر من غري أن يظهر، حنو بكاء الصيب إذا شِرق: والنحط والنحاط

 جنَه الليل كالنّاحِط إذا  من المربِعين ومن آزٍل

  .نحطَة، وهو النحاط والنحيط: ويسب الرجل، إذا تكلّم أو سعل فيقال له

. ومرت بفالن نواطح من الدهر، أي شدائد. معروف، نطح الرجل فهو منطوح ونطيح ومنطوح: والنطح

وفرس . الذي يلقاك من الظِّباء والطري، وهو اجلابه أيضاً، يتشاءم به: والناطح. مشؤوم: ورجل نطيح
مرتل من منازل القمر، وهو : طْحوالن. نطيح، إذا مالت غَرته حىت تصري حتت إحدى أذنيه، وهو يتشاءم به

  .الشرط، يتشاءم به

  و - ط-ح

وحوط . وقد مست العرب حوطاً وحويطاً. مصدر حطْت الرجل أحوطه حوطاً، إذا حِفظته: احلَوط
  .رجل من النِمر بن قاسط كانت له مرتلة من املنذر بن املنذر، وله حديث: احلَظائر

: والوطيح والسالمل. وطَحه يِطحه وطْحاً: و الدفع باليدين يف عنف يقالفعل ممات، وه: والوطْح

  .ِحصنان خبيرب
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  ه - ط-ح

وال أُقِْدم على تفسريه". وقولوا ِحطَّةٌ: "مل جيىء فيه إال ما جاء يف الترتيل من قوله جل وعز.  

  ي - ط-ح

ِلفحاً، إذا ذهب وترح. طاح الشيء يطيح طَييف املعتل إن شاء اهللا تعاىلوهذا باب مستقصى الش .  

  باب الحاء والظاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ع - ظ-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الغني

  ف - ظ-ح

وأحفظين . وحافظت على الرجل حمافظةً وِحفاظاً، إذا حفظته يف مغيبه. حِفظْت الشيَء أحفَظه ِحفْظاً
وتفسري " إن احلفائظَ تنقُض األحقاد: "ومثل من أمثاهلم. ِميةاحلَ: واحلَفيظة. الشيُء إحفاظاً، إذا أغضبين

هذا أنه إذا كان بينك وبني ابن عمك عداوة وعليه يف قلبك حقد مث رأيته يظلم حِميت له ونسيت ما يف 
  : قال العجاج. واِحلفْظَة حنو احلفيظة. قلبك ونصرته

  وِحفْظٍَة أكَنَّها ضميري

  ئح القتيِرمع الجال وال

  ق - ظ-ح

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - ظ-ح

  : قال الشاعر. غرية الرجل على املرأة ومنعه هلا من التصرف واحلركة: احلَظْل

 فيحظُُل أو يغار طَبانيةٌ  فما يعِدمك ال يعِدمك منه
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وإن يكن للحنظَل اشتقاق معروف فمن هذا، . املَنع: واحلَظْل. طبانته: الِفطنة، ويروى أيضاً: الطَّبانية
  .والنون زائدة

النظر، لَحظَه يلحظه لَحظاً والحظه يالحظه : واللَّحظ. ما يلي الصدغَ من كل عني: وحلاظ العني
  : قال. مؤِخر العني: واللِّحاظ. مالحظةً وحلاظاً، إذا نظر إليه مبؤِخر عينه، واللِّحاظ املصدر

   تُسِعر الشُّواظاونار حرِب

د الخُطُم اللِّحاظا تُنِْضجبع 

راً ِملْظاظا والِجديحدو قَد 

  م - ظ-ح

وهذا الباب نأيت عليه . حِظي يحظَى: أُمهلت وكذلك حاهلما مع النون والواو واهلاء والياء، إالّ يف قوهلم
  .يف املعتلّ إن شاء اهللا

  باب الحاء والعين

  لحروف مع ما بعدهما من ا

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب الحاء والغين

  .أُمهلتا مع سائر احلروف

  باب الحاء والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق - ف-ح

مر بظيب حاقص : "ويف احلديث. الكثيب من الرمل إذا اعوج وتقوس، واجلمع أحقاف وحقوف: اِحلقْف
أصل ِحقٍْف من الرمل، أو يكون حاقف قد انطوى إما أن يكون حاقف أي يف : ، وله تفسريان"فرماه

  : قال الراجز. وتعطّف

w طَواه األين مما شَسفا ناج
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لَفا طيلَفاَ فزالليالي ز 

  سماوةَ الهالل حتّى احقَوقَفا

طَي : وقد رووا: قال أبو بكر. وجفا: اهلُزال والضمور، ويروى: شخصه الشسف: سماوة كل شيء
  .وكل شيء اعوج فقد احقوقف. ليايل، والنصب أعلىال

ما استخرجته : والقُحافة. جرفك ما يف اإلناء من ثريد وغريه، قحفت ما يف اإلناء أقحفه قَحفاً: والقَحف
بطن : بطن من العرب، وقال أيضاً: وبنو قحافة. مما تقحفه، وكل ما اقتحفت من شيء فهو قُحافة لك

  .من خثْعم

    

: وقال قوم من أهل اللغة. ما انضم على أم الدماغ: وِقحف الرأس. أحد شعراء العرب: حيف العامريوقُ

: ويقال. ال نسميه ِقحفاً حىت ينكسر أو يقطع فيسقط عن الدماغ، واجلمع األقحاف والِقحفَة والقُحوف

اليوم مخر وغداً أمر، : "وهو يشرب قالوملا بلغ أمرأ القيس قتل أبيه . اقتحف ما يف اإلناء، إذا شربه أمجع
  ".اليوم ِقحاف وغداً ِنقاف

الراحة، لغة ميانية، وأحسبها : والفُقّاحة والفَقْحة. فَغو الشجر من أي شجٍر كان، وهو الورد: والفُقّاح
 كالمهم الدبر الواسع، مث كثر ذلك يف: الفَقْحة: وكان بعض أهل اللغة يقول. سميت بذلك النفتاحها

  : قال الشاعر. وفَقَّح اِجلرو، إذا فتح عينه. حىت سمي كلُّ دبٍر فَقْحةً

  أقِْبح به من ولٍد وَأشْقِح

  مثل جري الكلِب لم يفَقِِّح

  .لغة ميانية قفحت الشيء أقفَحه قَفْحاً، إذا سِففته كما يسف الدواء: والقَفٍح

وقد جاء يف شعر الطرماح يف القصيدة اليت ميدح ا يزيد بن . الشيء، إذا كرهتهقَفَحت نفسه عن : ويقال
  .املهلَّب

  ك - ف-ح

. وكل شيء واجهته فقد كافحته. كافحت الرجلَ مكافحةً وِكفاحاً وكفَحته كَفْحاً، إذا واجهته ولقيته

أخربين الرياشي عن ابن أيب رجاء عن و. ، أي أقبلها، يعين امرأته"إين ألكْفَحها وأنا صائم"ويف احلديث 
ملّا خد خالد ابن الوليد رضي اهللا عنه اُألخدود يوم بطاح لبين متيم وأوقد عليه ناراً ليحرقهم : الواقدي قال

  : جىيء بامرأة من بين متيم، فلما أشرفت على األخدود نكَصت مث قالت
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  يا موتُ ِعم صباحا

  إذ لم أِجد رواحا

  حتُه ِكفاحاكافَ

والكَفْح والكَثْح متقاربان يف املعىن كفحت الشيء وكثحته، إذا كشفت عنه . مث ألقث نفسها يف النار
  .غطاءه

  ل - ف-ح

  .احتفل القّوم احتفاالً، إذا اجتمعوا: ويقال. اجلمع الكثري: احلَفْل

وهذا أمر ال أحِفل . ذا تركتها أياماً ال حتلبهاوحفَّلت اللنب يف ِخلْف الناقة أو ضرع الشاة أُحفِّله حتفيالً، إ
: مثل احلُثالة، وهو حطام التنب ورمبا قيل لعكَر الدهن أو الطيب: واحلُفالة. به وال أحِفلُه، أي ال أُباليه

  .ورجالً ذو حفْلَة، إذا كان مبالغاً فيما أخذ فيه من األمور. احلُفالة واحلُثالة أيضاً

اجلمع من الناس، : واملَحِفل. وجاءوا يف مجع حفْل، أي كثري.  إذا أحسن القيام بأمورهمواحتفل لنا فالن،
: وحفائل. واحتفل الوادي بالسيل، إذا امتأل. وجاء بنو فالن حبفيلهم، أي بأمجعهم. ويجمع محافل

  .موضع

، إذا حتالفوا على النصرة، وأنا وحتالف القوم حمالفةً. حلفت له أحِلف حلْفاً وحِلفاً: واحلَلْف من قوهلم
حلَفَة، مثل طَرفاء : وقال آخرون. هذا النبت، الواحدة حلْفَة: واحلَلْفاء. حليف هلم، واجلمع حلَفاء

  .ورجل حليف اللّسان، إذا كان حديد اللسان فصيحاً. كثري األيمان: ورجل حالّف. وطَرفَة

. وقد مست العرب حليفاً وحليفاً.  أال أفعلَ كذا وكذا، أي مينيوعلي حلْفَةّ. حمدد: وِسنان حليف

  : قال زهري. أسد وغَطفان، اسم الزم هلاتني القبيلتني: واحلليفان

 لَجٍب لَجاتُه وصواِهلُه بذي  إذا حلَّ أحياء الحليفين حوله

  .يضاًاختالط األصوات أ: مجع لَجة، وهو اختالط األصوات واللَّجب: لَجاته

  .واستفحل األمر، إذا غَلُظَ. الذَّكَر املستفحل: والفَحل من اإلبل وغريه

وفحول . ومجع فَحل فُحول وفُحولة. فَحل، واجلمع فَحاحيل: الذَّكَر منها، وال يقال: وفُحال النخل
  : قال الشاعر. ذوو النجدة منهم: الرجال

لُهوُلبالٍد ال بكل  ونحن بنو الشيخ الذي ساق بيبول بها فَح  
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  .موضع بالشام: وفَِحل

  : قال الشاعر. فحل فَحيل، بذا كان جنيباً كرمياً: ويقال. موضع، زعموا: والفَحالء

 وطرقُهن فَِحيال ُأماتُهن  كانت نَجائب منذٍر ومحرٍق

الفحل، تشبهه بفحل والعرب تسمي سهيالً . الفحل: أي الذي طرق أمهان كان فحالً منِجباً والطرق
  .اإلبل العتزاله عن النجوم وِعظَِمه، ألن الفحل يعتزل الشول إذا قرعها فيكون منها حجرة

  : قال الراجز. البقاء: والفَلَح والفَالح

  لو كان حي مدِرك الفالِح

كهرماِح أدالر العبم 

    : وقال اآلخر

  لَقَوٍم ِمن فلَحما ِلحي يا   كنّا كقوم هلكوا ولئن

  : وقال عبيد بن األبرص

لَغُ بالضببما شئتَ فقد ي عف  أفِْلح األريب عخْدوقد ي 

أفلح وأجنح، إذا أدرك : ويقال. ِعش مبا شئت من عقل أو حمق فقد يرزق األمحق ويحرم العاقل: املعىن
  ".حي على الفَالح"وعنه . مطلويه

  : قال". احلديد باحلديد يفلح: "السائر: واملثل. ه فَلْحاً، إذا شققته أو قطعتهوفلحت الشي أفلَح

حصحص لقد علمتَ يا آبن ُأم  

حرأنّا إذا ِصيح بنا لم نَب  

حماِجماً تَطَوحتى ترى ج  

فْلَحبالحديد ي إن الحديد  

  :  أمحر املُكاري فقالوجعله ابن. وسمي األكّار فَالّحاً ألنه يشق األرض

 يسوق لها حمارا وفَالّح  لها رطٌْل تكيُل الزيتَ فيه

وكان . الذي يف شفته السفلى شق، فإذا كان يف العليا فهو أَعلَم: والرجل اَألفْلح. يسوق ا: ويروى
وقد . لفظ التأنيثهكذا جاء لقبه ب: قال أبو بكر. عنترة العبسي يلقب الفَلْحاء ألنه كان يف شفته شق

  .وصناعة الفالّح الِفالحة. مست العرب أفْلَح وفُليحاً ومفِْلحاً

  : قال طرفة. والتحفت بالثوب التحافاً، ولَحفْت به غريي
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  يلْحفون األرض هداب اُألزر  راحوا عبق الِمسِك بهم ثم

ف السائلُ يلحف ِإحلافاً، إذا أحلّ وأبرم يف وأحل. وكل ثوب التحفت به فهو ملْحف ومنه اشتقاق اللِّحاف
  .املسألة

لفحته النار تلفَحه لَفْحاً ولَفَحاناً، إذا أصابه حرها، وكذلك كل شيء أصابك حره : واللَّفح من قوهلم
والسموم تلفح . ولفحت فالناً بالسيف ونفحته به، إذا ضربته به ضربة خفيفة. فقد لفحك لَفْحاً ولفَحاناً

  .وهذا الثمر الذي يسمى اللُّفاح ال أدري ما صحته إال أن لفظه عريب. لوجه لَفْحاً، إذا غيرتها

  م - ف-ح

  : قال. معروف وال يقال فَحم بإسكان احلاء: الفَحم

مذوو كَر إن تميماً معشر  

منْفُخون في فَحقد قاتلوا لو ي  

موصبروا لو صبروا على ُأم  

  : وقال النابغة

لِّيوقَيه وجبهتَه مويح رما  الرنْفُخُ الفَحى يتَنَح ِرقيكالهب  

ِرقييقل: اِهلباد أو الصإذا صاح، فهو فاحم وفَِحم. احلد ،الكبش موفَح.  

الذي : حمواملُفْ. ورجل مفْحم، إذا كان عِيياً. وفُِحم الصيب، إذا بكى حىت يبح، وبه فُحام، وهو مفحوم
وأفحمت الرجلَ إفحاماً، إذا حاحجته . وشعر فاحم، إذا كان شديد السواد وفحيم أيضاً. ال يقول الشعر

  .فخصمته

  ن - ف-ح

حفنت الشيَء بيدي حفْناً، إذا جرفته بكلتا يديك أو بإحدامها، وال يكون إالّ من الشيء اليابس حنو 
صغار : واحلَفّان. بطن من العرب: وبنو حفَين. ني من ذلك فهو حفْنةالدقيق وما أشبهه، وما مأل الكفّ

  .النعام، الواحدة حفّانة، مث كثر ذلك حىت استعمل يف صغار كل جنس

. وحِنف الرجلُ حينف حنفاً فهو أَحنف واملرأة حنفاُء. انقالب القدم حىت يصري ظهرها بطنها: واحلَنف

وقد مست العرب . ف يف القدمني أن متيل كل واحدة منهما بإامها على صاحبتهااحلَن: وقال األصمعي
  .حنيفاً
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أحد أدالّء العرب يف اجلاهلية، وهو من بكر بن وائل، تزعم العرب أنه خرج يريد وباِر : وحنيف احلَنامت
العادل عن دين إىل دين، : نيفواحلَ. ليدلَّ عليها فسفعته اجلن فعمي، فكان يشم تراب األرض فيستدلّ به

  : قال اهلذيل. وبه سميت احلنيفية ألا مالت عن اليهودية والنصرانية

ال كأنه في المنيفا  تَواِليساقون القَوا حنَصارى ي  

ألنه كل من عدل عن دين : من أين عرف يف اجلاهلية احلنيف قال: قلت لألصمعي: قال أبو حامت
: قال ثابت قُطْنة عن أبيه. كلّ من حج البيت فهو حنيف: وقال مرة أخرى. ف عندهمالنصارى فهو حني

بطن من : وبنو حنيفة. هلُموا نتحنف: كُنا ىف اجلاهلية بعمان إذا أردنا احلج قلنا: حدثين شيخان منا قاال
قيس، فضرب جذميةُ حنيفةَ فحنف رجلَه، العرب، وإمنا سمي حنيفة ألنه لقي جذميةَ، أبا حي من عبد ال

  .بطن من العرب: وبنو حنيف. وضربه حنيفةُ فجذم يده، فسمي هذا حنيفة وسمي ذاك جذمية

    

. ورجل حنيف بين النحافة من قوم ِنحاف، مثل مسني من قوم ِسمان. مصدر ِحنف ينحف نحافة: والنحافة

القَضيف القليل اللحم ِخلْقَةً ال : والنحيف. كرم يكرم: يف، كما قالواحنُف ينحف فهو حن: وقد قالوا
  .هزاالً

وِمشمت نفحة الطِّيب ونفاحة الطيب . نفَح الطِّيب نفح ينفَح نفْحاً ونفَحاناً، إذا ِمشمت رائحته: والنفح
  : قال الشاعر. ونفَحان الطِّيب

خِْرجمذعنةً الم الحسناء في  الكاعبمن أردانها الطِّيب نْفَحبي يالس   

واإلنفَحة، وقالوا إنِفحة، وقد ثقَّل قوم احلاَء فقالوا إنفَحة، زعموا، وهي كَِرش احلَمل واجلدي قبل أن 
  : قال الشاعر. وقد جمعت إنفَحة أنافح. يستكرش

 فِحأولموا لم يوِلموا باألنا إذا  وإنا لَمن قوم على أن ذَممِتهم

  : وقد جاء ختفيف إنفَحة يف الشعر الفصيح

هكم قد أكلتُ كَِبداً وإنْفَح  

هحةً مشرخرتُ ألْيثم اد  

  : وأنشدنا عبد الرمحن عن عمه

  جاءت إليك بذاك األضؤن السود  قد تمشَّشتَ من قَص وإنْفَحٍة كم

ت فالناً بالسيف حنو لفحته، إذا ضربته به ضربة ونفح. وشاة نفوح، إذا مشت انتضح اللنب من ضرعها
w  .ونفحِت الريح، إذا حتركت أوائلها
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وكذلك نافحت عن نفسي، مثل ناضلت عنها . ونفحت عن فالن ونافحت عنه، إذا خاصمت عنه
  : قال الشاعر. سواء

 عضب اللسان مناِفح وكلُّهم  وكم مشْهٍد نافحتُ عنك خصومه

  .تنفح بالدم: وطعنة نفّاحة

  : قال. وفنح الفرس من املاء، إذا شرب دون الري

  واألخذ بالغَبوق والصبوِح

  مبرداً لِمقْأٍب فَنُوِح

  .الكثري الشرب للماء واللنب: واِملقْأب

  و - ف-ح

ه حفْواً، إذا وحفَوت شاريب أحفو. فالن حِفي بفالن ظاهر اِحلفْوة: يقال. ِبر الرجل بالرجل: اِحلفْوة
  ".أحفُوا الشوارب واعفُوا اللِّحى: "ومنه احلديث. استأصلت أخذَ شعريه

  : قال رؤبة. موضع معروف: وواحف. شعر وحف بين الوحوفة، إذا كان كثري النبت: ويقال

هفَتْ عوافيه وطال ِقدمع  

همقَ إالّ ِرمببواحٍف لم ي  

مبرك اإلبل، بركت اإلبل يف مواحفها، أي يف : واملَوِحف. موضع: والوحفاء. موضع: وِوحاف أيضاً
واحلَوف . موضع، زعموا: واحلَوت. جلد يشق مث يجعل كهيئة اإلزار يلبسه الصبيان: واحلَوف. مباركها

  .الثوب: يف لغة مهرة بن حيدان

  ه - ف-ح

  . الثنائيمسعت فَحةَ األفعى وفحيحها، وقد مر يف

  ي - ف-ح

  .حاف حييف حيفاً، إذا جار

  : قال الشاعر". إنَّ احلُمى من فَيح جهنم: "ويف احلديث. مصدر فاح يفيح فَيحاً وفَيحاناً: والفَيح

  ذَكا النار من ِفيح الفُروغ طويُل  يوم كأن ُأواره وعارضها
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هذا غلط : هو فَرغ الدلو يعنون النجم قال أبو بكر: قوممجع فَرغ، وقال : الفُروغ. فَيح: ِفيح، ويروى
ألن الفَرغ ال يطلع يف احلر الشديد، وإمنا أراد بالفُروغ حيث تنفرغ الريح، أي كأا تنصب، شبهها 

  .ومن روى بالعني غري معجمة أراد أعايلَ احلر. بانصباب الدلو

  باب الحاء والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك -ق-ح

  .أُمهلت

  ل -ق-ح

ويف احلديث نهي عن احملاقلة، ". ال تنبت البقلة إال احلقّلةَ: " ومن أمثاهلم. القَراح الطيب التراب: احلَقْل
  : قال الشاعر. موضع: وحقيل. وهو أن يشترى الزرع غَضا قبل أن يستبني صالحه

نٍة وَأفضبِجر بعد كُظومهن  قيالمن ذي األبارق إذ رح نيع  

إما من اخلُلَة وإما : وقال مرة أخرى. ضرب من النبت ال أعرف صحته: واحلَقيل. ذي األباطل. ويروى
وحوقَلَ . وحِقلَ الفرس حقَالً، إذا أصابه وجع يف بطنه من أكل التراب، وهي احلَقْلَه واحلُقال. من احلَمض

  .وأحسب أن ِحقاالً موضع. مشيه، وهي احلوقلة، الواو زائدةالشيخ، إذا اعتمد بيديه على خصريه يف 

  : قال اهلذيل. واحلَلْقَةُ حلقة القوم وحلقة احلديد وغري ذلك من الصفر، بتسكني الالم ال غري، واجلمع حالَق

  من الدار ال تمضي عليها الحضائر  حروب يسعرون وحلْقَةٌ رجاُل

    

ويف احلديث أن النيب صلّى اهللا عليه وآله . ستة نفر أو سبعة يغزى م: ةمجع حضرية، واحلضري: احلضائر
واختلف أهل . ، وعطف سبابته على إامه"إن يأجوج ومأجوج فتحوا من السد قَدر حلقٍَة: "وسلّم قال

نيفة على الصفراء اللغة ىف احلَلْقَة اليت يعىن ا السالح ِلما جد يف احلديث أن خالد بن الوليد صاحلَ بين ح
ال يقال إال حلْقة، بتسكني الالم، إال أن : والبيضاء واحللَقة، هكذا يقول أصحاب احلديث وقال أهل اللغة

لَقَة، كما تقول فاِعل وفعلهفأما قول الشاعر. تريد مجع حاِلق وح :  

ُأقِسم لَقهالح لموال  باهللا نُس رقَهقاً وأختَه حيرح 

 ِخرمنجدالًحتى ي الكَِمي  قَهدة الحُل طُرالنَّب عقْروي  w
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، وإمنا "مل ينظر به احلَشك: "، وكقوله"ملّاع اخلَفَق: "فإمنا ذلك اضطرار ملّا احتاج إىل حتريكه، كما قال
  .هو اخلَفْق واحلَشك، بالسكون

  : قال الشاعر. اخلامت، بكسر احلاء: واِحللْق

 منهم ِرخْو النِّجاد كريم فتًى   بن محرٍقففاز بِحلِْق المنذر

  : قال الشاعر. وحلَّق الطائر يف اهلواء حتليقاً، إذا ارتفع وهوى من حاِلق، أي من علٍو ِإىل سفْل

  كأنّما دهِده من حاِلِق  فخَر من وجأته ميتاً

رمولُ الفرس واحلمار، إذا كان فيه بياض شبيه وحِلق غُ. وحلَّق ضرع الناقة، إذا ارتفع لبنها، فهو حالق
قال . واملنية أيضاً تسمى حالِق، معدول. ويقال للسنة املُجِدبة حالِق، معدول حنو حذاِم. بالبرص
  : الشاعر

 سقوا بكأس حالِق وفتُو  لَهفَ نفسي على أناس تَولَّوا

مصدر حلقت الشيَء أحِلقه حلْقاً، حنو الشعر وما : أيضاًواحلَلْق . معروف: واحلَلْق، حلْق اإلنسان وغريه
ورأس حليق يف . ورطَبة حلْقانةٌ، إذا أرطبت من حلْقها. وجاء فالن باِحللْق، إذا جاء باملال الكثري. أشبهه

  : معىن حملوق، فأما قول الشاعر

  كأن زهاءها رأٍس حليقُ  قد دلَفْتُ لها بخيٍل وخيل

وسم : واحلَلْقَة. رجل معروف، وهو الذي مدحه األعشى: واملُحلَّق. ال شجر فيه: ين جبالً، وحليقفإمنا يع
. وجع يصيب اإلنسان يف حلقه، وليس بثبت: واحلَولَق. ما سقط منه: وحالقة كل شيء. نعم لبين زرارة

، إذا يبس جلده على عظمه، فهو وقَِحلَ الشيخ قَحالً. مصدر قِحل الشيُء قَحالً، إذا يبس: والقَحل
  : قال. ورجل قَحل وانقَحل وامرأة قَحلَة وإنقَحلةٌ، إذا كانا مسنني. قاحل

  لما رأتني خَلَقاً إنقَحال

ضفرة األسنان من : والقَلَح. داء يصيب الغنم فتجف جلودها حىت متوت: والقُحال. يابس: وأدمي قاحل
  : قال األعشى. جل يقلَح قَلَحاً، فالرجل أقلح واملرأة قلحاءقَِلح الر. ترك السواك

  وفشا فيهم مع اللؤم القَلَح  بنى اللُؤم عليهم بيته قد

  ".ِلم تدخلون علي قلْحاً: "وجاء يف احلديث. ومجع أقلح قُلْح وقُلحان

وقد . بالكفّار ملِْحق، وملْحق، مجيعاًإن عذابك : وقيل. ولَِحقْت الشيَء أحلَقه لَحقاً ولَحاقاً وأحلقته إحلاقاً
حلقت القوم، إذا أدركتهم، وأحلقتهم إذا تقدمتهم وليس : وقال قوم من أهل اللغة. مست العرب الحقاً

w  .ورجل ملْحق بقوم، إذا كان ملصقاً م. بثَبت
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قحها الفحلُ إلقاحاً فهي فلِْقح واجلمع ولَِقحِت الناقة تلْقَح لَقَحاً ولَقاحاً، إذا محلت فهي القح ولَقوح، وأل
  : قال الشاعر. الناقة اليت هلا لنب، واجلمع ِلقاح وِلقَح: واللِّقحة، بكسر الالم. مالِقح، والناقة القح ولَقوح

  عودوا في الحي تَصرار اللِّقَح  يِشحون على المال وما ال

رياح : لقته ومرت ماءه، وتركوا القياس يف هذا الباب فقالواوألقحِت السحاب الريح إلقاحاً، إذا مجعته وأ
وألقح . مِعق: أعقَِّت الفرس فهي عقوق، ومل يقولوا: لواقح، ومل يقولوا مالقح، وهو األصل، كما قالوا

يت يف ال: ، فاملاليح من اإلبل"املَالقيح واملضامني: "ويف احلديث. فالن بني بين فالن شرا إذا سداه بينهم
: قال أبو بكر. بطوا أوالدها وهي املالقيح، واملضامني يف أصالب الفحول، ومل يتكلموا هلا بواحد

  .املالقيح أن يشترى ما يف بطن الناقة، واملضامني أن يشترى ما يف صلب الفحل

    

وقوم .  لَِقحت احلرب، فهذا مثل:وقوهلم. وطَلْع اللِّقاح يسمى اللَّقاح. ولَقَّحت النخلَ تلقيحاً، إذا أبرته
  .ال يدينون للملوك: لَقاح

  م -ق-ح

وقال رجل من . بل احلمام بعينه، وهي لغة ميانية صحيحة: ضرب من الطري يشبه احلمام، ويقال: احلَقْم
  : األزد

وقِد  ثالث على هاِمٍد وغيرقْم في المكالح لَوابد  

لَبد باألرض وأَلْبد، لغتان : راكدة عليه، يقال: ولوابد.  نارالرماد الساكن الذي ليس فيه: اهلاِمد
  .فصيحتان، إذا لصق ا

  : قالت امرأة من العرب. ورجل محِمق، إذا كان يلد احلَمقى، وامرأة محِمقة كذلك. معروف: واحلُمق

ِمقَهحلستُ أبالي أن أكون م  

يةً معلَّقَهإذا رأيتُ خُص  

  : قال الشاعر. واحنمق الرجلُ، إذا ضعف عن األمر.  أن أِلد ابناً وإن كان أمحقال أبايل: تقول

 يضرب أحياناً فينحمقُ والشيخُ  ما زال يضربني حتى استكنتُ له

اخلفيف اللحية، وبه سمي احلَِمق أبو عمرو بن احلَِمق اخلُزاعي صاحب رسول اهللا : واحلَِمق. أي يضعف
اليت تسميها العامة : والبقلة احلَمقاء. شبيه باجلُدري يصيب الناس: واحلُميقاء. سلّمصلّى اهللا عليه وآله و

نبت أيضاً، : واحلُماق. الرجلَة، وهي الفَرفَخ، وإمنا سميت بذلك لضعفها، وهي بالسريانية الفَرفَح باحلاء w
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قال . للغة أن احلَمِقيق نبت أيضاًوذكر بعض أهل ا. طائر، أعجمي معرب: واحلُميِميق. ذكرته أم اهليثم
  .واحنمقِت السوق إذا كسدت. هو اهلَمقيق، وهو عنده أعجمي معرب: اخلليل

انقحم الرجل انقحاماً واقتحم اقتحاماً، إذا هوى من علْو إىل سفْل أو دخل يف شيء من غري : ويقال
البعري الذي : واملُقْحم.  إن للخصومة قُحماً:وقال علي عليه السالم. هداية، ولذلك سميت املهالك قُحماً

يطرح ِسنني يف سن، وهو الذي يثْين ويرِبع يف سنة أو يرِبع ويسِدس يف سنة، وإمنا يكون ذلك إذا كان 
والسنة . وأَقحمِت السنةُ األعراب، إذا حطَّتهم من البدو إىل احلضر، واألعرايب مقْحم. أبواه هِرمني

  .وشيخ قَحم عجوز قَحمة، إذا أسنا. املُجِدبة، وقالوا قُحمة وقحمة، إذا كانت جمدبة: مةاملُقِْح

  .مصدر قَِمحت الشيَء، مثل لَِعقْت، أقمحه قَمحاً، إذا سِففْته: والقَمح

 وشهرا ِقماح مها .البر، اسم يخص به دون غريه من احلبوب: والقمح. ما مأل الفم: والقُمحة من املاء
أشد ما يكون من الربد، وإمنا سميا بذلك ألن اإلبل إذا وردت املاَء آذاها برده فقاحمت، أي رفعت 

. ، أي شاخصون بعيوم رافعو رؤوِسهم"فهم مقْمحون: "وذكر أبو عبيدة يف قوله عز وجل. رؤوسها

  : قال الشاعر. واإلبل ِقماح، إذا قاحمت عن املاء

  نَغُض الطَّرفَ كاإلِبل الِقماِح   جوانبها قعودعلى ونحن

نغض الطَرف، فكأن املُقْمح واهللا أعلم الرافع رأسه شاخصاً كان أو : فهذا خيالف قول أيب عبيدة ألنه قال
  .مغضياً

إال حمقه تلف الشيء ونقصانه مِحق فهو ممحوق، وحمقه اهللا وأحمقه، عن أيب زيد، وأىب األصمعي : واملَحق
قال . شديد احلر: ويوم ماحق. امحاق القمر ونقصان ضوئه، ويقال ِمحاق ومحاق: واملُحاق. اهللا

  : الشاعر

  في ماِحٍق من نهار الصيف محتدِم  سوافن باألرزان صاديةً ظَلَّتْ

أي شديد احلر.  

  : فأما قول الشاعر

   مِحيقُنَقيع السم أو قرن  صعدةً جرداء فيها يقلِّب

مدلوك، وهو فَعيل يف معىن : فليس من هذا، وهو من حقْت الشيَء أُحيقه وأَحوقه، إذا دلكته، فهو محيق
كانوا يأخذون القرون فيِحدوا وجيعلوا موضع األسنة من : أو قرن محيق. القناة: مفعول، والصعدة

  . حىت يمالسوحمقت العود وغريه، إذا دلكته دلكاً شديداً. الرماح

w  ن -ق-ح
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حقنت اللنب يف السقاء أحقُنه وأحِقنه حقْناً، إذا صببت لبناَ حليباً يف ِسقاء قد كان فيه رائب فأخذ بعض 
ُأللِْصقَن : "وتقول العرب. بطل العذْر مع حضور اللنب: ، يقول"أبى احلَقني الِعذْرةَ: "ومن أمثاهلم. طعمه

وقد اختلف يف هذا أهلُ . ما عال منه: ما سفُلَ من البطن، والذواقن:  فاحلواقن،"حواقن فالن بذواقنه
الذقن : اهلَزمتان بني الترقُوتين وبني حبل العاتقني، ومجعها احلواقن، والذاقنتان: احلاقنتان: اللغة، فقال قوم

وقال أبو حامت عن . لطعامبل احلواقن من البطن ما حقن فيه ا: وقال آخرون. وما حتته، ومجعها الذواقن
أسافل بطنه : ما حقَن فيه الطعام، ولواقنه: ، فحواقنه"ُأللِْزقَن حواقنك بلواقنك: "إم يقولون: أيب عبيدة
واحلُقْنة من هذا اشتقاقها ألا . ما حتت الترقُوتين، ومها القَلْتان وهو القول: احلاقنتان: وقال قوم. وركبتاه

  .إناء يعالَج به: واِملحقنة. عالج ما هناك

وحقنت دم . وكل شيء مجعته من لنب أو شراب مث شددته فقد حقنته، وبه مسي حابس البول حاقناً
  .فالن، إذا منعت من سفكه بِدية أو غريها

  :  قال الشاعر.وأحنقته إحناقاً، إذا أحقدته، والرجل حِنق وحنيق ومحِنق. اِحلقْدة حِنق حينق حنقاً: واحلَنق

  وبعضهم على بعٍض حنيقُ  تَالقَينا بِغينَِة ذي طُريٍف

  .فعيل يف موضع محنق، وهو قليل والغينة شبيهة باألمجة: حنيق

وخيل محانيق ومحانق، إذا . وأحنق الفرس وغريه من ذوات احلافر واخلُف، فهو محِنق، إذا ضمر ويبس
  .وصفت بالضمر

وأهل اليمن يسمون . د والغصن أقنحه قَنحاً وقُنوحاً، إذا عطفته حىت يصري كالصولَجانوقنحت العو
  .القُناح: اِملحجن

ونقحت العظم أنقَحه نقْحاً، إذا استخرجت ما فيه من املخ، وكذلك نقخته، فكأن النقح باحلاء غري 
قال . عجمة ختليصه، وكال الكلمتني يتعاقبانمعجمة استخراج املخ واستئصالُه، وكأن النقخ باخلاء م

  : العجاج

  تاهللا لوال أن تَحشَّ الطُبخُ

  بي الجحيم حين ال مستصرخُ

  لَعِلم الجهاُل أني ِمفْنَخُ

  ِلهاِمهم أرضه وأنْقَخُ
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خري الشعر احلَويلُّ : وهلمومن ذلك ق. ونقَحت اجلذع، إذا شذّبته من الليف. من فَنخه، إذا ذللَّه: ِمفْنخ
  .املنقَّح، هكذا كالمهم باحلاء غري معجمة، أي املنقّى

  و -ق-ح

ٍق: بل احلَقْو: وقال قوم. اخلصر وما حتته: احلَقْواإلزار، واجلمع ِحِقي وأَح دشة. مقال ذو الرم :  

  لي المالِء بأثواب التّفاريِج  الثنايا بأحِقيها حواشيه تلوي

  : قال. وربما مسي اإلزار حقْواً

نعبوأر أذياَل الِحِقي نفِّعر  

نعفْزلم ي اٍت كأنِبيح شْيم  

ننَعنساء تُم نَع اليوممإن ي  

مصدر حاقه حيوقه حوقاً، إذا دلكه : واحلَوق. وجع يصيب يف البطن حِقي الرجل فهو محقُو: واحلَقوة
  : قال الشاعر. الشيء محيق وحميوق، وهو األصلوملسه، و

  نَقيع السم أو قرن محيقُ  صعدةً جرداء فيها يقلِّب

وحقْت البيت، . كانوا إذا أعوزهم احلديد أخذوا قرون بقر الوحش فركّبوها موضع األسنة: قال أبو بكر
حلَشفَة، حشفَة الذَكَر، والرجل أحوق، إذا كان ما أطاف با: واحلُوق. اِملكْنسة: واِملحوقة. إذا كنسته

  : قال. عظيم احلُوق

  يا أيها الشيخُ الكثير الموِق

  ُأم بهن وضح الطريِق

  غمزك بالكَبساء ذاِت الحوِق

  بين ِسماطَي ركَب محلوِق

  أعانه أسفلُه بالضيِق

  : وأنشد. الفَيشة الكبرية: الكَبساء

  يشَلَةٌ قَهبِلس كباسفَ

  لما رأوها خبزوا وحاسوا
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  .ذَكَر محوق، إذا عظم حوفه: ويقال

  .قاح اجلرح يقيح قَيحاً ويقوح قَوحاً، وأقاح يقيح، عن أيب زيد: ويقال

  : قال الشاعر. وِقح يوقَح وقَحاً ووقاحةً، والفرس وقاح: شدة حافر الفرس: والوقَح

 التخيُل والِمراح دتها  ال يبقى لنَجوالحرب 

في الن اردات  إالّ الفتى الصبج قاحالو والفرس 

  .وِقح بين القَحة والِقحة والوقاحة: ومن هذا قوهلم للرجل الصلب الوجه

    

  .ِطيب مقْحو، إذا عمل باألقْحوان وثوب مقْحو إذا طُيب باُألقْحوان: ويقال

  ه -ق-ح

  .أُمهلت

  ي -ق-ح

  .ما خرج من اجلرح: والقَيح. حاق م الشر يحيق حيقاً وحيقاناً وحيوقاً

  باب الحاء والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل -ك-ح

  : فقال. وجعله رؤبة اللسان بعينه. يف لسان فالن حكْلَة، أي ِغلَظ: يقال. الِغلَظ: احلُكْلَة يف اللسان

  عطيتُ علم الحكِْللو أنني ُأ

  ِعلْم سليمان كالم النَّمِل

  كنتُ رهين جدٍث أو قَتِْل

بل هو اجلايف الغليظ، أصله من : رجل حنكَلٌ وامرأة حنكَلَة، وهو القصري اتِمع، وقال آخرون: ويقال
  .احلُكْلَة، والنون زائدة

هو أشد سواداً من حلَك الغراب : ويقال. حلْكوكأسود حاِلك وحلْكُوك و: يقال. السواد: واحلَلَك
wوحنك الغراب، والنون مبدلة عن الالم، وذهب قوم إىل حنك الغراب، يريدون لَحييه وِمنقاره وليس هذا 
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. من حلَك الغراب: قالت. كيف تقولني أشد سواداً من ماذا؟: قلت ألم اهليثم: قال أبو حامت. بشيء

  .ال أقوهلا أبداً: فقالت.  من حنك الغراب؟أتقولينها: قلت

يا ذا الِبجاِد احلُلَكَه، : "ومن أمثاهلم يف كالم هلم. دويبة شبيهة بالِعظاءة، وقد قالوا احلُلَكَة أيضاً: واحلُلَكاء
ملن ليس لَكَه لست ،كهاح: ويقولون. هذا يف كالم للقمان بن عاٍد يف خرب طويل" والزوجِة املشتر لولك

  .احنونك: الليلُ، ومل يقولوا

وقد أُميت هذا الفعل فاكتفوا . لَِحك يلحك لَحكاً ولَحكاً، إذا تداخل بعضه يف بعض: واللَّحك من قوهلم
  : قال الشاعر. تالحك تالحكاً: بقوهلم

  وزوراً كبنيان الصفا متالحكا  فَِخذان تَحِفزان محالها لها

  : قال الراجز.  لَكْحاً، إذا ضربه بيده ضرباً شبيهاً بالوكزولَكَحه يلْكَحه

لْكَحه طوراً وطوراً يزلْهي  

نَّحرحتّى تراه مائالً ي  

سواد أصول هدب العني من ِخلقة كِحلت عينه تكْحل كَحالً، والرجل : والكَحل. معروف: والكُحل
  : قال الشاعر. ص به السنة املُجدبة معرفةاسم تخ: وكَحلُ. أَكحلُ واملرأة كَحالُء

مل بيوتُهتْ كَححرإذا ص وِب  قومضى كل قُرْأوِريِك وملْجا الضم  

، "باءت عرار بكَحل: "ومثل هلم. البائس اهلالك: الفقري، والضريك: القُرضوب. ِعز الضعيف: ويروى
ما حديث، قتلت كل واحدة صاحبتها يقولون ذلك إذا تباءى وقالوا عراِر، وهو الوجه ومها بقرتان وهل
باءت من البواء، وهو أن يقتل الرجل بالرجل، : وقال أيضاً. الرجالن فقُتل كل وأحد منهما بصاحبه

اخلَضخاض الذي تهنأ به اإلبل، مبين على التصغري، هكذا : والكُحيل. باء به يبوء بواًء، إذا قُتل به: يقال
  .املُلْمول الذي يكتحل به، وهو اِملكحال أيضاً: واِملكْحل.  وهو قَِطران وأخالطلفظه،

لة، بالضمستعمل باليد: واملُكْحا جاء مضموم امليم مما يمعروفة، وهي إحدى الكلمات الشواذ مم .

ِعرق من :  واَألكْحل.بل اِملكْحاالن عظْما الذِّراعني: وقال قوم. عظْما الوِركني من الفرس: واِملكْحاالن
: ويقال. وروي أن سعد بن معاذ رمي يوم اخلندق فقُطع أَكحلُه. عروق اجلسد، عريب صحيح معروف

معدول عن : كَف خضيب، ذُكّر على معىن العضو من األعضاء، وقال النحويون: عني كحيل، كما قالوا
  . موضع:وكَحيل. موضع: وكُحيلَة. امرأة جريح وقتيل: مفعول، كقوهلم

، "وهم فيها كاِلحون: "ويف الترتيل. مصدر كِلح يكلَح كَلَحاً، إذا تقلّصت شفتاه من الكَرب: والكَلَح
w  : قال لبيد يصف ِنباالً. واهللا أعلم بكتابه
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  تُكِْلح اَألروقَ منهم واأليلّْ  عليها ناِهض رقَمياٍت

  : قال. سنة كَالح، إذا كانت مجِدبة: قالوي. الطويلها: الطويل األسنان، واأليلّ: اَألروق

  كان ِغياثَ المرِمل الممتاِح

  وِعصمةً في السنة الكَالِح

  حين تَهب شَمأُل الرياِح

  .قبح اهللا كَلْحته، يريدون الفم وما حوله: وتقول العرب

  م -ك-ح

قال . م العدل، واحلَكَم العدل يف حكْمهواهللا عز وجلّ احلاك. معروف حكم حيكُم حكْماً: احلُكْم
  : الشاعر

  وفي اّهللا إن لم يعِدلوا حكَم عدُل  بنو مروان قيساً دماءنا أقادت

    

قرأت يف بعض : قال األصمعي: قال أبو حامت. وأحكمت الرجلَ وحكَّمته عن كذا وكذا، أي منعته عنه
وأجاز أبو . ومنه اشتق حكَمة الدابة.  كذا وكذا، أي امنعهمفاحِكم بين فالن عن: كتب اخللفاء اُألول

  : فأما بيت حسان. زيد يف املنع حكَم وأَحكَم، وأىب األصمعي إال أحكم وذكر أنه ال جيوز غريه

ِكمن هجانا فنَحبالقوافي م  ونضرب حين تختلط الدماء  

  .فقد يروى فنحِكم

كماً وحت العرب حكْمانَوقد مسكّاماً وحكَيماً وحفالناً يف كذا وكذا حتكيماً، إذا . كيماً وح وحكَّمت
اليت جاءت يف اخلرب، احلكمة ضالّة املؤمن، فكل كلمة وعظتك : والكلمة من احلكمة. جعلته إليه

وهو تأويل قوله صلّى اللّه عليه . وزجرتك ودعتك إىل مكْرمة أو تك عن قبيح فهي حكمة وحكم
  ".إنّ من الشعر لَحكْماً وإنّ من البيان لِسحراً: "وسلّم

  .واحلَمك، الواحدة حمكَة، وهو صغار احلَلَم وبه سميت املرأة القصرية الدميمة حمكَة

  .لغة يف الكَبح، كمحه باللِّجام وكبحه: والكَمح

  .حدة كَحمة وكَحبةلغة يف الكَحب، وهو اِحلصِرم لغة ميانية صحيحة، الوا: والكَحم

ومتاحك الرجالن، . مصدر محك الرجلُ يمحك محكاً، إذا لَج يف األمر، وهو ماِحك ومِحك: واملَحك
w  .إذا تالحيا
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  ن -ك-ح

وحنكت املولود، إذا . حنك اإلنسان والدابة، وهو أعلى باطن الفم حيث حينك البيطار الدابة: احلَنك
: واِحلناك.  يف أعلى فيه، وكان النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلم حينك أوالد األنصار بالتمرأدخلت إصبعك

  .ِحناك البيطار، وكذلك اِملحنك، وهو اخليط الذي يحنك به الدابةُ

  .وشيخ حمنك وذو حنكَة، إذا كان جمرباً. وحنكَت فالناً األمور، إذا جرا وراوزها

نكَح ينِكح نكْحاً وِنكاحاً، وأنكح فالن فالناً : يقال. كناية عن اِجلماع، نكحها وأنكحها غريه: احوالنك
وأنكح موت فالن بناِته يف بين . وأنكح فالناً يف بين فالن مالُه، إذا زوجوه من أجله. إنكاحاً، إذا زوجه

  : قالت القرشية. فالن، إذا زوجن بغري أَكْفاء

القبور ىإناأليام تُنِْكح   

  والصبيةَ األصاغر اليتامى

  والمرء ال تُنْقَى له سالمى

املُخ وآخر ما يبقى النقْي يف العني والسالمى من اإلنسان والدابة، ولذلك : أي ال يبقى فيها نقْي، والنقْي
  : قالوا

نالً ما َأنقَيمع شْتَِكينال ي  

خ في سما دام منيى أو عالم  

وكانت امرأة من العرب يف اجلاهلية قد ولَدت يف بطون كثرية من . كثري النكاح: رجل نكَحة: ويقال
: ِخِطب، فتقول: ِنكْح، وقال قوم: ِخطْب، فتقول: العرب، وهي أُم خارجةَ البجلية جييئها الرجل فيقول

  ".من ِنكاح أُم خارجةَأسرع : "ِنِكح، فصار مثالً على ألسنتهم

واستنكحت يف بين . استكرم فالن املناكح، إذا نكح العقائلَ، وهن الكرائم: ويقال. مثل اِخلطْب: والنكْح
  .فالن، إذا تزوجت إليهم

  و -ك-ح

فَخ، فأما أهل جند فيسموا الفَر. ضرب من النبت أحسبه مولَّداً، وهو الذي يسمى البقْلة احلمقاء: احلَوك
وحاك احلائك الثوب . وأما أهل اليمن فيسموا الرجلة، وهو الباذَروج، ويسميها بعضهم اِخلالف

  .يحوكه حوكاً فهو حواك

wإذا تعاجلا ومتارسا . وتكاوح الرجالن. وكاح يكوح كَوحاً، كُحت الرجلَ، إذا غططته يف ماء أو تراب
w
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  .يف حرب أو خصومة

. وحفر احلافر فأوكح، إذا صار إىل أرض صلبة. ُء الشديد، زعموا وكحه برجله، إذا وطئهالوط: والوكْح

  : قال الشاعر

  َأيناً كأيِن الِحاِفِر الموِكِح  فقد إن علي الطُلَِّح ُأونوا

  ه -ك-ح

  .أُمهلت

   ي -ك-ح

  : قال الشاعر. سرعاًحاك يحيك حيكاً وحيكاناً، وهو مشي القصري إذا حرك منِكبيه م

دكأنّما َأب حيكإذا يمشي ي  به من دماميل الجزيرة ناخس  

دقال الشاعر. املتباعد بني الفخذين من كثرة اللحم: اَألب :  

  بداء تمشي ِمشْيةَ النَّزيِف

  .ورجل حيكانة وحياك، إذا كان مشيه كذلك. وِبداد السرج من هذا

  .رض اجلبل الذي يلقاك إذا أسندت يف السفح، واجلمع كُيوح وأكياح، وقالوا أكواحع: والكاح والِكيح

  باب الحاء والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م - ل-ح

    

وحلَم يف نومه يحلُم حلُماً، إذا رأى . ضد الطيش، والرجل حليم: حلُم الرجلُ يحلُم ِحلْماً، واِحللْم
غُسلُ اجلمعة واجب على : "ويف احلديث. وغالم حامل، إذا بلغ احلُلُم. ضاً، إذا أَجنبوحلَم أي. األحالم

  : قال الوليد بن عقْبة بن أيب معيط. وحِلم األدمي يحلَم حلَماً، إذا نِغلَ ووقع فيه احلَلَم". كل حامل

إلى علي كدابغٍة  فإنّك والكتاب األديم ِلموقد ح 
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  .دودة تقع يف األدمي فتأكله قبل الدباغ فإذا وقع مل ينتفع به: مةواحلَلَ

قال . الناتئتان يف طرفه، ومها القُرادان أيضاً: وحلَمتا الثدي. واحدة احلَلَم، وهي الِقردان العظام: واحلَلَمة
  : ابن ميادة

تْهما كأنعدرها طَبص َأ  قُرادى الن كُتّابوماِبِطيٍن من الججع  

وحتلّمِت الضباب، إذا . ضرب من النبت: واحلَلَمة. بطن من العرب: وبنو حلْمة. موضع بالشام: جوالن
  : قال الشاعر. مسنت، وكذلك الريابيع وما أشبهها

 سنٍَة ِجرذانُها لم تَحلَِّم إلى  لَحينُهم لَحي العصا فَأجأنَهم

  : قال الراجز. اجلدي الصغري، وهو احلُالّن أيضأ: احلُالّمو. قبيلة من العرب: وبنو حملَّم

الّمكل قتيٍل في كليب ح  

اممحتى يناَل القتُل آَل ه  

  : وقال

الّنكل قتيل في كُليٍب ح  

حتى يناَل القتُل آَل شيبان  

 إما جد النعمان أو يوم مشهورمن أيامهم بني ملوك الشام وملوك العراق، قُتل فيه املنذر: ويوم حليمة
  .شبيه باَألِقط يتخذه أهل الشام، لغة شامية: واحلالوم. موضع ر: وحملَّم. أبوه

  : قال الشاعر. معروف، وهو اجلَذَع فما دونه: واحلَمل من الضأن

  مثل ما باك مع الرخِْل الحمْل  حرّ ناٍر جاِحٍم وصاله

  : قال الشاعر. ن وأمحال، وبه سميت األمحال، بطون من بين متيمومجع حمل حمال. بالَ: ويروى

 من يقوم بشدة األحماِل أم  َأبني قُفيرةَ من يورع ِوردنا

السحاب الكثري املاء، وإمنا سمي حمالً لكثرة محله : واحلَمل. وهم إخوة اِجلذاع، واجلذاع بطون أيضاً
  : قال اهلذيل. للماء

حال لونَهاكالسل الِبيض ج  حِل سول اَألسمِنجاء الح 

ما كان على الظهر، : ما كان يف البطن، واِحلمل: واحلَمل. املسترخي من السحاب لكثرة مائه: اَألسول
معروفتان، واجلمع : وِحمالة السيف وحميلته. فلذلك اختلفوا يف محل النخلة فكسر بعضهم وفتح آخرون

  :  الشاعرقال. احلمائل
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  َأجْل ال وإن كانت ِطواالً حمائلُه  سيفَه ال تَنْصفُ الساق نَعلُه ترى

  : وقال اآلخر. حمامله يصف رجالً بالطّول: وقالوا

خْلَداً في هامتهنحن ضربنا م  

 يف ِحمالته ثُرعى كبا يحت  

ِه وويَل خالتهَل أميييا و  

  : وقال أيضاً. ِمحمل السيف: واِملحمل. ثُكْلَ خالتهيا ثكْلَ أُميه و: ويروى

  على النحر، حتى بلَّ دمعي ِمحملي  ففاضت دموع العين مني صبابةً

  : وقال اآلخر

  فارفَض دمعك فوق متن الِمحمل  أفِمن بكاء حمامة في َأيكٍَة

  : قال الراجز. احلجاجفأما محامل احلاج فواحدها ِمحمل، وأول من أحدثها 

  وِمحمالً ُأتِْرص حجاِجيا

ِرصأُت :ِكموقال اآلخر. أُح :  

  َأول عبٍد َأحدثَ المحاِمال

  َأخْزاه ربي عاجالً وآجال

  : قال. وكانت العرب فيما مضى تسمي احملاملَ املالبن، الواحد ِملْبن

شُعرإالّ الج نِمُل الِملْبحال ي  

وقد مست العرب . ما حيمله القوم من الديات حىت يؤدوها: واحلَمالة. املنتفخ اجلنبني من الدواب: اجلُرشع
  : قال الشاعر. حمالً وحميالً

  كما القيتُ من حمل بِن بدِر  القى صديق من صديٍق فما

    

أنا محيل بذا، أي : الكفيل يقال،: واحلميل. رببطن من الع: وبنو حميل. حمل بن بدر من بين فَزارة
الغريب : واحلَميل أيضاً. كفلت به كَفالةً وزعمت به زعامةً: كفيل به، وقد حملْت به حمالة، كما قالوا

ِمثْلُ : "ويف احلديث. غُثاؤه وما محله: وحميل السيل. يف القوم ال يعرف نسبه فالن محيل يف بين فالن
وامرأة حامل من نسوة حوامل، وكل حبلى من . ، أو حنو هذا اللفظ، واهللا أعلم" حميل السيلاِحلبةُ يف

w  : موضع، الواو زائْدة، ذكره امرؤ القيس فقال: وحومل. الناس وغريهم فهي حامل وحوامل يف اجلمع
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  بين الدخول فحومِل

  ". من كلبة حوملَأجوع: "امرأة يضرب بكلبتها املثل، يقال: وحومل

  .أرشته وحرشته مبعىن: ومحلت فالناً على فالن، إذا أرشته عليه، يقال

ورجل شاِحم الحم، إذا . معروف رجل لَِحم شِحم، إذا كان ضخماً، وكذلك شحيم لَحيم: واللّحم
تامر قر. كان ذا حلم وشحم، كقوهلم البنة الصمة. ما أطعمته: ولُحمالثوب، بضم الالم وفتحهاولُح  :

ومجع اللحم ِلحام ولُحوم . وأحلمت بني القوم شرا، إذا جنيته هلم. ما خالف السدى، ويقال الستى أيضاً
وهذا أحد ما جاء عل فَعيل يف : وأحلمت الرجلَ، إذا قتلته، فالرجل ملْحم ولَحيم قال أبو بكر. ولُحمان

  : قال الشاعر. معىن مفْعل

 ريب أن قد كان ثَم لَحيم فال  وقالوا تركنا القوم قد حدقوا به

موضع : واملَلْحمة. قد حِدقوا به، بالكسر، وأنكر أبو حامت الكسر: روى قوم: أي قتيل قال أبو بكر
. الءمهاولَحم الصائغُ الفضةَ وغريها، إذا . وكل شيء الءمته فقد حلمته وأحلمته. القتال، واجلمع مالحم

. أحد فرسان العرب املشهورين، وله حديث طويل: وأبو اللَّحام. وبني بين فالن لَحمة نسب، أي قرابة

  .ورجل ملْحم، إذا كان مرزوقاً من الصيد

أي ، "ُألِرينك لَمحاً باصراً: "ومن أمثاهلم. ولَمح الربق وغريه يلمج لَمحاً ولَمحاناً ورأيت حملةً من الربق
  .أمراً واضحاً، والربق المح ولَموح ولَماح

أرضونَ محلٌ، الواحد واجلمع فيه سواء، : ضد اِخلصب أرض محل وأَرضونَ محول، وقالوا: واملَحل
: ورجل متماحل. متباعد: ومكان متماحل. ومحلْت بفالٍن، إذا وشيت به، وأنا ماحل. وأحملها اللّه إحماالً

العداوة، ومن اهللا : واملماحلة من الناس. وماحلت فالناً مماحلة وِمحاالً، إذا عاديته. طويل فاحش الطول
ومكان . ومتحلت لفالن حقَّه، إذا تكلّفته. ، أي شديد العقاب"وهو شديد اِملحال"العقاب : عز وجل

. ظهر، واجلمع محالِفقرة ال: واملَحالة. ممِحل وماِحل، عن أيب زيد ومل يعرفه األصمعي ومل يتكلّم فيه

  : قال الراجز. الذي قد أخذ طعماً من احلموضة: واللنب املمحل. بكرة السانية شبهت بالفَقارة: واملَحالة

  ما ذاق ثُفْالً منذ عام أوِل

  إالّ من القارص والممحِل

  : ل الشاعرقا. معروف ماء ِملْح ومليح، ومياه ِملْح وِمالح، وأمالح وِملْحة: واِمللْح

  بنفسي أهلي األولون وما ِليا  مياهاً ِملْحة فكرهتُها وردتُ

w  : وقال اآلخر
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  ولي الِمالح وخبتُهن المجِدب  عذْب المياه ورحبها ولجنْدٍب

: حةوملَي. بالرحب والسعة فيضمون: موضع رحب، وال يقال بالضم، ويقولون: يقال: قال أبو بكر

  : قال. ضرب من النبت: واملُالّح. ورجل مليح وامرأة مليحة، كالم عريب صحيح. موضع

  يخِْبطْن مالّحاً كذاوي القرمِل

قال . موضع من بالد بين جعدة باليمامة: وملَح. بطن من العرب: وبنو ملَيح. نبت ضعيف: القَرمل
  : األعشى

   ما بين عماٍن فالملَحكل  واقفاً يجبى إليه خَرجه

  : وسمك ِملْح ومليح، وكذلك ماٌء ِملْح ومليح، وال تلتفنت إىل قول

  بصريٍة تزوجت بصريا

  يطِْعمها المالح والطَريا

  : قال الشاعر. والتملُّح مثل التحلم سواء. فإنه مولَّد ال يؤخذ بلغته

 لحٍم من جزوٍر مملَِّح بقيةُ  ينوؤون باأليدي وَأفضُل زاِدهم

  : وأنشد. حتلَّمِت الضباب، إذا مسنت، ومتلّحت، وهو مقلوب: ويقال

  ِجرذانها لم تَحلَِّم

    : قال الشاعر خياطب قوماً كفلهم فسقاهم اللنب مث أغاروا على إبله. الرضاع: واِمللْح. أي مل تسمن

  طَت من جلد أشعثَ أغبراوما بس  ألرجو ِملْحها في بطونكم وإني

إنا لو كنا ملَحنا للحارث بن أيب شِمر الغساين أو : "وقالت هوازن لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم
. ، يعنون استرضاعه يف بين سعد بن بكر"للنعمان بن املنذر لنفعنا ذلك عندمها وأنت خري املكفولني

. كتيبتان كانتا آلل جفْنة: واملَلْحاء والشهباء. ول األضالع من أعلىحلمة مستطيلة يف أص: واملَلْحاء

لون خيالف لون الكَبش فيكون يف أطراف صوفه إما حمرة يف : وكَبش أَملَح، واالسم املُلْحة، واملُلْحة
يه وآله وسلّم عق عن ويف احلديث أن النيب صلّى اهللا عل. سواد أو بياض شبيه بالذُّرأة يعين بياضاً يف سواد

  : قال الشاعر. وعنب مالحي، إذا كان أبيض. احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما بكَبشني أَملَحين

 منها مالحي وِغرِبيب يخرج  ومن أعاجيب خَلِْق اللّه غاِطيةٌ
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  .كل شجرة منبسطٍة على األرض فهي غاطية، يعين الكَرم: قال أبو بكر

: وأَمالح. شهران من شهور الشتاء، وسميا بذلك لبياض اجلليد الساقط على األرض: وِملْحان وشيبان

  : قال النابغة. معروف عريب: واملَالّح، مالّح السفينة. وقد مسوا ملَيحاً وِملْحان. موضع: واُألميِلح. موضع

 جِدبعد اَأليِن والنَّ بالخَيزرانة  يظلُّ ِمن خَوِفه المالّح معتصماً

  : قال. سرعة خفقان الطائر جبناحيه: الكَرب، ِإمنا سمي مالّحاً من املَلْح، واملَلْح: النجد

  ملْح الصقور تحت دجٍن مغِْيِن

ملَح الكوكب : ال يقال: أتراه مقلوباً من اللَّمح قال: قلت لألصمعي: قال أبو حامت. الغين والغيم واحد
داء يصيب اخليل يف قوائمها : واملَلَح. لَمح الكوكب وملَح: ح، ولو كان مقلوباً جلاز أن يقاللَم: إمنا يقال

  .بطنان من العرب: وبنو ملَيح وبنو ِملْحان. مِلح الفرس يملَح ملَحاً

  ن - ل-ح

.  غريهنِحل جسم الرجل ونحلَ ينحل حنوالً فهو ناحل، إذا تضعضع جسمه من مرض أو عشق أو

وأحنلَ الرجلُ ولده ماالً، إذا خصه بشيء منه، فاملعطي منِحل واملعطَى . معروف، واحده نحلَة: والنحل
نحلَه فهو منحول، يف معىن أعطاه، وقد سمي الشيء : منحل، واالسم النحلَة وقد قيل النحلة، وقد قالوا

  .النحالن: املعطَى

 الكالم عن جهته لَحن يلْحن لَحناً ولَحناً عرفت ذلك يف لَحن كالمه، أي فيما دلَّ عليه صرفُك: واللَّحن
: ويف حديث النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم. ، واهللا أعلم"ولَتعِرفَنهم يف لَحن القول: "ويف الترتيل. كالمه

فأما . اً هلا وأَغْوص عليها هذا معناه إن شاء اهللا، أي أَشد انتزاع"لعلّ بعضكم أَلْحن حبجته من بعض"
لَحن يف قراءته، إذا طرب فيها وقرأ بأحلان ولُحون، فهو املضاهاة للتطريب والتغريد، كأنه الحن : قوهلم

لَحن يف كالمه يريدون ضد اإلعراب فكأنه مال بكالمه عن جهة : فأما قوهلم. ذلك بصوته، أي شبهه به
ب والرجل الِحن ولَحان، إذا حلن يف كالمه وإذا لَحن يف كالمه فصرفه عن جهته كاإللغاز فهو الصوا

، "حطّوا عن مجلي األصهب واركبوا ناقيت احلمراَء: "لَحان، كما قال العنربي: الِحن ال غري، وال يقال
  .أي ارِحتلوا عن الصمان واحلقوا بالدهناء

  و - ل-ح
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كما ترىمعر: احلُلْو لوالشمائل. وف حال الشيُء حيلو حالوةً، فهو ح لْوها وليس : ورجل ححممود
قال صخر بن عمرو بن . اخلالئق، واحدها ِشمال: الشمائل عند العرب كما تذهب إليه العامة، الشمائل

  : الشريد السلَمي

   ِشمالياوأن ليس إهداء الخَنَى من  الشَّتْم أني قد أصابوا كريمتي أبى

    

حال الشيُء يف فمي حيلو، وحِلي بعيين : وقد تكون احلالوة بالذوق والنظر والقلب، ِإال أم فصلوا فقالوا
ليس حِلي ِمن حال يف شيء، : وقال قوم من أهل اللغة. هو حلْو يف كال املعنيني: يحلى، إال أم يقولون

نبت : واحلُالوى. حلَلْي امللبوس ألنه حسن يف عينك كحسن احلَلْيهذه لغه على ِحدِتها كأا مشتقّة من ا
ما أُكل من شيء حلٍو، ممدود وقد يقصر، فمن مد قال حلْواء واجلمع حلْواوات مثل : واحلَلْواء. معروف

 أحلوه وحلَوت الكاهن. حمراوات، ومن قَصر قال حلْوى مثل دعوى، واجلمع حالوى مثل دعاوى
  : قال الشاعر. حلْواً، إذا أعطيته جعالً لِكهانته، واالسم احلُلْوان

 عنّي الشِّعر إذ مات قائلُه يبلِّغ  فمن راكب َأحلُوه رحلي وناقتي

  .ونهي يف احلديث عن حلْوان الكاهن

ة حتول، إذا محلت عاماً وكذلك حالت النخل. وحال الشيُء يحول حوالً وحوؤالً، إذا تغير عن حاله
وحالِت . وحال فالن عن عهده، أي زال عنه. وحال الظلُّ يحول حؤوالً، مثل زال يزول. وأخلفت عاماً

وليس لفالن حول وال حويل، . الشخوص يف السراب حتول حؤوالً، إذا رأيتها كأا تزول عن مواضعها
وما لفالن حيلة وال حويل وال محالة هكذا قال أبو ". إال باهللاال حولَ وال قوةَ "ومنه . أي ليس له حيلة

  : وأنشد. زيد

حالَهمرتبكاً ليست له م  

وحولت . وحالَ علينا احلولُ، ِإذا أتت علينا سنة، واجلمع أحوال". املرُء يعِجز ال محالة: "واملئل السائر
قال عبيد .  حتول حوالً، فهي حائل واجلمع حول وحوالوحالِت الناقة. الشيَء عن املوضع حتويالً وحويالً

  : الراعي

 لَواقح كالِقِسي وحوال قُلُصاً  طَرقا فتلك هماِهمي ُأقِْريهما

  : قال أُحيحة بن اجلُالح. حالت وأحالت الناقةُ والنخلة مبعىن، ومها لغتان فصيحتان: ويقال

 بعد ذلك أم تُِحيُل قَحأتَلْ  وما تدري وإن أضربتَ شَوالً

w األرض يدركك المِقيُل بأي  تدري وإن أزمعتَ أمراً وما
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 يدري الغني متى يِعيُل وما  يدري الفقير متى ِغناه وما

  .أن تحيل رجالً حبقّه على آخر: واحلَوالة. بطن من العرب: وبنو حوالة

: ورجل حول قُلَّب. عينيه يف موقه واآلخر يف ِلحاظهوحِول الرجلُ يحول حوالً، إذا صار أحد سوادي 

وقال معاوية البنته هند وهي . كثري االحتيال والتقلّب يف األمور، ورمبا وصف به الدهر لتحوله وتقلّبه
احلُوار جلدة رقيقة تربق خترج مع : واحلُوالء". إنك لتقلِّبني حوالً قُلَّباً إن جنا من هول املُطَّلَع: "مترضه

  : قال الشاعر. تركنا أرض بىن فالن كاحلُوالء: كأا مرآة، فإذا وصفت العرب أرضاً باخلصب قالوا

 الشَيذمان عن الجنيِن فَراها  على حوالء يطفو السخْد فيها

 أي ما لفالن حويل عن هذا األمر،: ويقال. الذئب: ماء أصفر يكون يف احلُوالء، والشيذمان: والسخد
  : قال الشاعر. حتول عنه

  ال يستطيع عن الديار حويال  حمولتَه فأصبح قاعداً أخذوا

فالرجل . لَحيته لَحياً، وهي اللغة العالية، إذا قشرت عنه ِلحاءه: وقالوا. ولَحوت العود أَحلوه وأحلاه لَحواً
  : قال. الح والعود ملْحو وملِْحي

  وقاِحومعِمَل الناجيِة ال

  حتى تراها مئل غُصِن الالّحي

تالحى الرجالن، إذا تشامتا لَحواً ولَحياً، وأصله من لَحوت العود، كأما يتقاشران يف : ومن ذلك قيل
  .الشتم ومن ذلك أيضاً قالوا لَحاه اهللا، أي قشره

  : قال الشاعر. لواحكل عظم عريض حنو الكتفني والذِّراعني وما أشبههما، واجلمع أ: واللَّوح

حكٍَة ولَونِْكِب  ذراعين في ِبرِهل المإلى جؤجؤ ر  

    

وسمي لوح الصيب لوحاً لِعرضه تشبيهاً بذلك ألم كانوا يكتبون يف أكتاف اإلبل، واجلمع ألواح، ويف 
 صفته وال نستجيز ، فهذا ما ال نقف على كُنه"يف لَوح حمفوٍظ: "الترتيل ذكر اللوح، وهو قوله عز وجلّ

واأللواح يف قصة موسى عليه السالم وال أقدم على القول فيه، واهللا . الكالم فيه إال التسليم للقرآن واللغة
مصدر الحه العطش يلُوحه لَوحاً، إذا غيره، وكذلك الحته السموم والنار تلُوحه : واللَّوح. أعلم ما هي

وال السيف والربق . هو من هذا، واّهللا أعلم: قال أبو عبيدة" لواحة للبشر "و. لَوحاً ولَوحاناً، إذا غيره
  : قال ذو الرمة يصف طائراً. اهلواء بني السماء واألرض: واللُّوح، بضم الالم. وغريمها يلُوح لَوحاً ولَوحاناً

w  في نَفْنَف اللُّوح تصويب وتصعيد  لألعيِس المزجي نواهضه وظَلَّ
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ما الح : واأللواح. سريع العطش، وكذلك اجلمل والدابة ملواح أيضاً، واجلمع مالويح:  ِملْواحورجل
  : قال ابن أمحر. من السالح، وأكثر ما يعىن بذلك السيوف

الح وتضهاة صبيحةَ القطِْر حي  تُمسي كألواح السكالم 

  : قال الشاعر. وأالح الرجل على الرجل يليح، إذا جزع عليه

  يليح على قُرصي ويشكو هوى جمِل  قد رابني من جعفٍر أن جعفراًو

 وأنساك الهوى شدةَ األكِل بطيناً  كنتَ عذِْري العالقة لم تَِبتْ فلو

  .يشفق أيضاً: يذهب به، ويليح: ألن العشق يف بين عذْرة كثري، وقوله يليح: عذِْري اهلوى: قوله

طب خاصة، معروف وِحلَ الرجلُ وغريه يوحل وحالً، إذا مشى يف الوحل فثقل عليه الطني الر: والوحل
وأوحلَ فالن فالناً شرا، إذا . املشي حىت ال يطيق التخلّص منه، وربما أتلفه، يقال ذلك لإلنسان والدابة

  .املوضع الذي فيه الوحل: واملَوِحل. أثقله به

  .فيها الطيب والبز وحنوه، الواحدة وليحة، وتجمع وليحاً أيضاًأعدال وغرائر يحمل : والوالئح

  ه - ل-ح

  .موضع: واحلَلَّة. القوم احلُلول هذه ِحلَّة بين فالن: أُمهلت إالّ يف قوهلم حلّة، وهي هاء التأنيث، واِحللَّة

  ي - ل-ح

واحلَِلي واِحلِلي لِْيهم: "وقد قُرىء. معروف: احلَلْي واحلُِليهم"من حلْي، كما .  وِحِليفجمع ح ِليفأما ح
ِبيي وسبوس ي وثُِدية أو جوهر: واحلَلْي. قالوا ثَدما لُبس من ذهب أو فض .نبت، ويبيسه : واحلَِلي

ِصية الرجل. النة السيف، وال يقال: وِحلْيلْي السيف، : صورته، بكسر احلاء ال غري، وكذلك ِحلْيح
أن : واحلَالة أيضاً. أرض تنبت ذكور البقل لغة ميانية: واحلَالة أيضاً. موضع: حلَالوةوا. فصلوا بينهما

  .موضع: وحلْية. يحك حجر على حجر أو حديدة على حجر فتكحل حبكاكتهما عني األرمد

 تغير، حنو حال وحالَ الشيُء يحيل حيوالً، إذا. املاء املستنِقع يف بطن واٍد، واجلمع حيول وأحيال: واحلَيل
حبل يشد : واِحليال. أن تحيل الناقةُ ِحياالً، وهو أالّ حتمل، والناقة حائل ومجعها حول: واِحليال. يحول

  .من ِبطان البعري إىل حقَبه لئالّ يقع احلَقَب على ثَيله، وهو غالف قضيبه

وقد مست العرب . ان أو دابة لَحيانالعظم الذي تنبت عليه اللحية، ولكل إنس: ولَحي اإلنسان والدابة
  .ولَحوت العود ولَحيته، سواء. لَحياً ولُحيا ولَحيان، وهو أبو بطن منهم
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  باب الحاء والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ح

  .احلَمنة، واجلمع اِحلمنان وهو احلَلَم الصغار وقد قالوا حمنانة أيضاً

ويف . وأصابته ِمحن من الدّهر، أي بالء وشدائد. امتحنته امتحاناً: استعمل منهفعل ممات و: واملَحن
بلَوت الرجلَ، إذا : ابتالهم، واهللا أعلم، من قوهلم: ، كأن املعىن فيه"امتحن اّهللا قلوبهم للتقوى: "الترتيل
  .اختربته

لرجلُ الرجلَ ناقةً أو شاة فيشرب لبنها وأصل املنح أن يعطي ا. ومنحت الرجل أمِنحه وأمنحه، إذا أعطيته
مث يردها إذا ذهب درها، والناقة منيحة وكذلك الشاة وكثر ذلك حىت صار كل من أعطى شيئاً فقد 

حنال تكون الشاة منيحة، فسألت أبا حامت عن ذلك فأنشدين عن األصمعي: ودفع لك قوم فقالوا. م :  

 فيما تُرد المنائح نيحتَنام  أعبد بني سهٍم ألستَ براجٍع

    : يعين شاة، أال أترى، أنه يقول: مثّ قال يل

  وِجرم خُداري وضرع مجاِلح  شَعر داٍج وِجيد مقلَّص لها

والناقة منحة . األسود الشديد السواد: اليت ال ينقص لبنها يف اجلَدب واخلداري: فهذه صفة شاة واملُجاحل
ِقدح من : واملَنيح. وقد مست العرب ماِنحاً ومناحاً ومنيحاً. ِمنحة، بالكسر: قال مرة أخرىومنيحة، و

  : قال الشاعر. ِقداح امليسر ال حظَّ له

 المنيح وسطَها يتقلقُل وجال  وكنتَ المعلَّى حين ردت ِقداحهم

  .نيحوخر امل: وكنت املعلَّى إذ أُجيلت قداحهم ويروى: ويروى

. صوت يتردد يف صدر اإلنسان، نحم ينحم نحماً ونحماناً ونحيماً، إذا مسعت صوتاً غري مفهوم: والنحم

" دخلت اجلنةَ فسمعت نحمة: "ويف حديث النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم. ومنه مسعت نحمة من فالن

هو : قال أبو بكر. فرس لبعض فرسان العرب املشهورين: اموالنح. أي ِحساً وبه سمي الرجل حنّاماً
سليك بن السلَكَة من بين سعد، وكانت السلَكَة أمه سوداء وأبوه عمير، وهو أحد سودان العرب وأحد 

  : قال فارسه يرثيه: الذين كانوا يغزون على أرجلهم: رجلييهم والرجليون

ا كأنام لمحوافر النَّح  تَرحارالً محبتي ُأصص حو  

  : قال. مثل النحيم، سواء: والنحمان. الصدف: املَحار
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  بيض عينيه العمى المعمي

مِد النِّحسماِن الحمن نَح  

  .طائر معروف: والنحام

  و -م-ح

  : قال الشاعر. موها وحمؤهاهو حماها وح: أبو امرأته أو أخوها أو عمها، يقال: احلَمو، حمو الرجل

  فزوجِك خامس وحموِك سادي  ما عد أربعة ِفساٌل إذا

  : قال الشاعر. هذا حمو الرجل: ويقال. الضعاف: الِفسال

  عم أنّي لها حمو  هي ما كَنَّتي وتَز

  : وقال اآلخر. وأزعم: ويروى

  ة أحب من أحمائها  الفتاة إلى الفتا حين

اضطراراً فقال. الكثري من اإلبل وغريها: مواحلَو ة فضمدبواحتاج علقمة بن ع :  

 أربابها حانية حوم لبعض  كأس عزيٍز من األعناب عتَّقها

وحام الطائر يف اهلواء حيوم حوماً . مصدر حام حيوم حوماً وِحياماً وحوماناً وحؤوماً: أراد حوماً، واحلَوم
. وحام البعري حول احلوض أو البئر حيوم حوماً وحوماناً وحؤوماً وِحياماً.  دار كاجلَوالنوِحياماً، إذا

أرض صلبة فيها ِغلَظ، واجلمع : واحلَومانة. وحومة القوم جمتمعهم. موضع الوقيعة: وحومة احلرب
  .حوامني

  : قال العجاج. شهوة احلُبلى الشيَء تولع به وِحمت توحم وحماً: والوحم

  أيام سلمى عام سلمى وحمي

  : ووواه أيضاً

  أزمان ليلى عام ليلى وحمي

وحمى وال : "ومن أمثاهلم. وامرأة وحمى مقصور من نسوٍة ِوحام ووحامى. أي شهويت اليت أولع ا
  ".حبلَ

وبه سميت . ل شيء طمسته فقد حموتهوك. حموت الشيَء أحموه محواً، إذا طمسته: واملَحو من قوهلم
الشمال محوة، معرفة غري مصروفة وال تدخلها األلفط والالم ألا متحو السحاب هكذا قال أبو زيد، 

w  : قال أنشدين أبو حامت عن أيب زيد. بل متحو اآلثار: وقال قوم
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  قد بكَرتْ محوةُ بالعجاِج

 بقية الرجاِج فدمرت

اجالراجة: ججا رلَى من املاشية، اإلبل والغنم، واحدوأنشد. اهلَز :  

  فَهم رجاج وعلى رجاِج

  يمشين أفواجاً إلى أفواِج

  ه -م-ح

. حرارة السم هكذا يقول األصمعي، وليست كما تسمي العامة حمةَ العقرب إبرا: احلُمة، خمفَّفة

هي فَوعة السم، أي حرارته وفورته : سألت األصمعي عن ذلك فقال: وسألت أبا حامت عن احلُمة فقال
  .ِحدته: فَوعة الطّيب: ويقال أيضاً: قال أبو بكر. هذا لفظه

  .معروفة، وقد استقصينا هذا الباب يف الثنائي: واحلَمة

  ي -م-ح

  : قال. ئحمصدر ماح مييح ميحاً، إذا احندر يف الرِكي فمأل الدلو، فهو ما: املَيح

 وسقَّياني ضيحا امتَحضا

  وقد كَفَيتُ صاحبي الميحا

  : وقال آخر

 أيها المائح دلوي دونكا يا

  إنّي رأيتُ الناس يحمدونكا

 يثْنون خيراً ويمجدونكا

    

اللهم إنا أتيناك : "هليةوِمحت الرجلَ أَميحه ميحاً، إذا أعطيته، وكان يف تلبية بعض أحياء العرب يف اجلا
الرقاحة من ترقيح املال وهو إصالحه، أي أتيناك منتاح مما لديك وال نرقِّح عيشنا، أي " للِمياحة ال للرقاحة

وقد مست العرب مياحاً، وقد ماح العود يميح ميحاً، إذا مال، فهو مياح، وكذلك السكران . ال نصلحه
  : عر امرؤ القيسقال الشا. إذا متايل

w  تَغَرد مياح النَّدامى المطرِب  باألسحار في كل سدفٍَة يغرد
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  باب الحاء والنون

  مع ما يليهما من الحروف 

  و -ن-ح

  : قال. ناحيتاه: وِحنو القَتب والرحل. ناحيته، واجلمع أحناء: ِحنو اجلبل

  نَبهتُ ميموناً بأشْمذَيِن

ِنفقال لي وأنأنَّتَي   

  أما ترى ما قد أصاب عيني

  من الشِّظاظ ومن الِحنْويِن

خشبة يأخذ الرجالن بطرفيها : خشبة يدقَّق رأسها وتجعل يف عروتي اجلُوالق أو الِعكْم، واِملربعة: الشظاظ
وحنِت اُألم على .  عطفتهوحنوت الشيَء أحنوه حنواً، إذا. ويشال ما احلمل حىت يجعل على ظهر البعري

ضرب مِن النبت له : واحلَنوة. يف ظهرها احديداب: وناقة حنواء. ولدها حنواً، إذا عطفت عليه وأشبلت
  .رائحة طيبة

وكلّ شيء أممته وميمته مجيعاً فقد حنوته، ومنه . القصد حنَوت الشيَء أحنوه نحواً، إذا قصدته: والنحو
  .قبيلة من العرب: وبنو نحو. و يف الكالم، كأنه قصد الصواباشتقاق النح

وإمنا مسيت النائحة نائحة . وأصل النوح أن يتقابل الرجالن أو الشيئان. مصدر ناح ينوح نوحاً: والنوح
  : قال الشاعر. ودور بين فالن متناوحة، أي متقابلة. وتناوح الشجر، إذا تقابل. ملقابلتها صواحبها

  عشَراً تَناوح في سرارة وادي  هالّ فوارس رحرحان هجوتَهم

حضرنا : أي تقابلَ، وسرارة الوادي خالصه وأكرمه تربة فكثر هذا حق جعل ندب امليت نوحاً، فقالوا
  .مناحة بين فالن ونياحتهم ونوحهم

  .اءمته مواءمة، وليس بثبتفعل ممات استعمل منه واحنت الرجل مواحنةً، مثل و: والونح

  ه -ن-ح

  .امرأته، وقد مر يف الثنائي مستقصى: حنة الرجل

  ي -ن-ح
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قال . مصدر حان حيني حيناً، فهو حائن، وهو التعرض للهالك، والرجل حائن متعرض للحين: احلَين
  : احلارث بن حلِّزة

  ِدماءه وما إن للحائنين   بهم كما عِلم الّل وفَعلْنا

ِحقبة من الدهر، وقد جاء يف الترتيل واختلف فيه املفسرون، وال : واحلني. أي من حانَ فقد ذهب دمه
  .أحب أن أتكلّم فيه

السقاء : واختلفوا يف هذه األمساء فقالوا: قال أبو بكر. ِنحي السمن، واجلمع أحناء، وهو الزق: والنحي
طْب للّنب، والنأْب أيضاً، للماء، والوأب للعسل ويقال السهن وما أشبهه، واِملسّحي للسمن، واحلَميت للد

  .وربما استعمل للخمرة والزق جيمع هذا كلَّه

  .ما نيحته خبري، أي ما أعطيته شيئاً: فعل ممات استعمل منه: والنيح

  .ك أبو مالك عن العربناح الغصن ينيح نيحاً ونيحاناً، إذا متايل، ذكر ذل: وقد قالوا

  .القوس، واجلمع حِني وحنايا: واحلَِنية

  باب الحاء والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه - و-ح

  .احلُوة، وفرس أَحوى، وليس هذا موضعها، وقد مر يف الثنائي: أُمهلت إالّ يف قوهلم

  ي - و-ح

  : قال الراجز. وِحيا، إذا كتبوحى يِحي وحياً و: يقال. له مواضع يف اللغة: الوحى

  لقد نَحاهم جدنا والناحي

 كان وحاه الواحي ِلقَدٍر

وما : "قال اهللا عز وجلّ. وأَوحى يوحي إحياًء، فالوحي من اهللا عز وجلّ إهلام ومن الناس إمياء. أي كتبه
: وقال يف قصة زكرياء.  واللّه أعلم بكتابهإهلاماً،: ، قال أبو عبيدة"كان ِلبشٍر أن يكلِّمه اهللا إالّ وحياً

  : وقد روي بيت العجاج: قال أبو عبيدة. ، أي أومأ إليهم وأشار، واللّه أعلم"فأوحى إليهم أن سبحوا"

  وحى لها القرار فاستقرِت

w بالراسيات الثُبِت وشَدّها
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ال تزال تسألين عما :  هذا فضجر علي فقالسألت أبا حامت عن: قال أبو بكر. أَوحى هلا القرار: وروي
: وحى هلا القرار، أي كتب هلا ذلك، وأوحى هلا لقوله جلّ وعز: يا بني، قال أبو عبيدة: أكره، مث قال

: ، قال"قالتا أتينا طائِعني: "، هذا لفظه رمحه اهللا، وقال مرة أخرى"ائتيا طَوعاً أو كَرهاً قالتا أتينا طائِعني"

  . قال ألهل السماوات واألرض فاكتفى بذكر السماوات واألرضأي

  باب الحاء والهاء مع الياء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ي -ي-ح

  : قال الشاعر. حية ذكر وحية أنثى: معروف يقال: احلَية

  فاذهب ودعني ُأماِرس حيةَ الوادي  رأيتَ بواد حيةً ذَكَراً إذا

  : عن العرب أم يسمون احلية الذَّكَر حيوتاً، وأنشدوذكر األصمعي 

  ويأكل الحيةَ والحيوتا

  .وهذا تراه يف موضعه مشروحاً إن شاء اللّه تعاىل

انقضى حرف احلاء يف الثالثي الصحيح واحلمد للّه رب العاملني وصلواته على سيدنا حممد نيب الرمحة وآله 
  .الطاهرين

  الثي الصحيح وما تشعب منهحرف الخاء في الث

  باب الخاء والدال

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ذ - د-خ

  .أُمهلت

  ر - د-خ
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ِخدر املرأة، وهو ثوب يمد يف عرض اِخلباء فتكون فيه اجلارية تستتر فيه، مث كثر ذلك يف كالمهم : اِخلدر
غاب يف األجمة، فكأنه اتخذها خدر األسد وأخدر، إذا : فصار كل شيء واراك ِخدراً لك، فقالوا

  : قال الشاعر. ِخدراً، واألسد خاِدر ومخِدر

  وأشجع ِمن ليٍث بخَفّان خادِر  كان أحيا من فتاة حِييٍة فتًى

  : وقال اآلخر. من فتاة خريدة: ويروى

ِرهخدِد غدا من مرِد الوكاألس  

  : قال. لليل وخدر الليل ألا تسترومسوا ظلمة الليل ِخدر ا. فهذا ِمن أخدر

رر الليل وللّيِل خَدفي خَد  

: ومحار أَخدري. وخِدرت ِرجل اإلنسان والعضو من أعضائه ختدر خدراً، إذا برد فيها الدم حىت تثقل

اهلية يف فرس يف اجل: اَألخدر: ال أدري ما هو، وقال غريه: قال األصمعي. اسم تنسب إليه محري الوحش
ليلٌ خداري : وعقاب خدارية، إذا اشتد سوادها، ولذلك قالوا. الوحش تنسب إليه احلمري األخدرية

بطن من األنصار منهم أبو سعيد اخلُدري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وبنو خدرة. شديد الظلمة
  .وآله وسلم

ودِخر الرجلُ يدخر دخراً، إذا . خلَِفرة ومجع خريدة خرد وخرائدبينةُ اخلَرد، وهي احليية ا: وجارية خريدة
  .ذلَّ، وادخره غريه إدخاراً

  ز - د-خ

  .أُمهلت

  س - د-خ

دِخس يدخس دخساً، وهو أن يتعقّد : داء يصيب الفرس يف مشاش حافره من باطٍن يقال: الدخس
  : قال النابغة. لحم املتراكبال: والدخيس. العصب الذي عليه سبيب الشعر

  له صريفٌ صريفَ القَعِو بالمسِد  بدِخيس النحض باِزلُها مقذوفٍة

عدد : ويقال. خشبتان تدور البكرة بينهما: اللحم، والقَعو: املتداخل بعضه يف بعض، والنحض: الدِخيس
  .مملوء ناساً: ِدخاس، أي كثري وبيث ِدحاس، باحلاء غري معجمة

هو بول احلُوار يف بطن أمه، ويسميه بعضهم : ماء أصفر خيرج مع احلُوار إذا نتج، وتقول العرب: والسخد
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كان : وذُكر عن خارجة بن زيد بن ثابت قال. أصبح فالن مسخداً، إذا أصبح مصفراً: ويقال. الرهل
ليلة أذلَّ اهللا يف : " من رمضان، ويقولزيد بن ثابت ال يحيي شيئاً من الليل كما يحيي ليلة سبع عشرةَ

  ".صبيحتها الشرك فيصبح السخد على وجهه

  .ضربته حىت انسدخ وانسدح، إذا انبسط: ويقال

  ش - د-خ

من سأل وهو مستغٍن جاءت ملسألته كُدوح : "ويف احلديث. األثر يف اجللد من قشر عود أو غريه: اخلَدش
طرفا الكتفني : وابنا خمدش. قد مست العرب ِخداشاً وخماِدشاً وخمدشاًو". وخدوش يف وجهه يوم القيامة

  .ويسمى اهلر أيضاً خماِدشاً. من البعري

وأحسب أم مسوا دخشماً من هذا، وامليم . فعل ممات دِخش يدخش دخشاً، إذا امتأل حلماً: والدخش
  .ا، وقد مجعنا هذا ونظائره يف باب من أبواب الرباعيزائدة كزيادا يف شدقم وزرقُم وأشباههم

    

وصيب شدخ، إذا كان رطْباً رخصاً مل . فَضخك الشيَء بيدك أو حبجر، شدخته أشدخه شدخاً: والشدخ
أل وفرس شاِدخ الغرة، إذا اتسعت غرته حىت مت. يشتد، وبه سمي الفطيم شدخاً، فأما إذا ارتفع فال

  : قال الشاعر. وجهه

  في وجوٍه مع اللَّمام الجعاِد  غُرة السوابق فيهم شَدخَتْ

املتسعة يف الوجه ما مل جتاحف العينني، فإذا ضمت العينني فالفرس مغرب حينئذ وال : والغرة الشادخة
 بني قومه يف حرب كانت وسمي الشداخ ألنه أصلح. بطن من العرب: وبنو الشداخ. يسمى شادخاً

  : قال الشاعر. شدخت الداَء حتت قدمي، فسمي الشداخ: بينهم وقال

 بكَير بني الشداخ فارس أطالِل  لقد غاب عن خيٍل بموتان أحجمتْ

  .اسم فرس: أطالل

  ص - د-خ

صاخد ه ويومرح داناً، إذا اشتدداً وصخخد صنا يصخيوم ِخدص :يدانبخد والصخالص ه . نيتدخوص
اهلَواِجر، : واملَصاِخد. صماء صلبة: وصخرة صيخود. الشمس، إذا آملت دماغه تصخد صخداً وصخداً

  .الواحدة مصخدة، وهي الصواخد أيضاً
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  ض - د-خ

ضد العود اخنضاداً، واخن. خضدت العود أخِضده خضداً، إذا ثنيته ومل تكسره، والعود خضيد وخمضود
كل ما قُطع من : واخلَضد. وكل رطب اقتضبته فقد خضدته، وكذلك معناه يف الترتيل إن شاء اهللا تعاىل

  : قال الشاعر. العيدان رطباً

  فيه ركام من الينبوت والخَضِد  كلُّ واٍد متْرع لَِجب يمده

  .، أي ال شوك عليه، واّهللا أعلم بذلك"خمضوٍديف ِسدر : "وقال املفسرون يف قوله جل ثناؤه

  ط - د-خ

  .أُمهلت يف الثالثي وكذلك حاهلما مع الظاء

  ع - د-خ

وكل شيء كتمته فقد خدعته، واالسم . خدعت الرجلَ أخدعه خدعاً، إذا أظهرت له خالف ما ختفي
خيدع الناس : دعةوكذلك رجل خ. ورجل خادع وخداع، إذا كان خيدع الناس. اخلديعة واخلَدع

  .خيدعه الناس: وخدعة

  : وأنشد. نبز قوم من العرب: واخلُدعة. مجع خادع: واخلَدعة

هعن عاذري من الخديا قوم م  

واخنَدع الضب، إذا استروح اإلنسانَ . خدعت الشيء، إذا كتمته وخبأته: واشتقاق املُخدع من قوهلم
  : جمرب لألمور، ومنه قول الشاعر:  خمدعورجل. فدخل يف جحره

  وكالهما بطَُل اللقاِء مخدع  وتوافقتْ خيالهما فتنازال

عرقان يكتنفان العنق، واجلمِع : واَألخدعان. أي مضروب بالسيوف: ومن روى خمذَّع. أي جمرب
، بفتح اخلاء "احلرب خدعة: "مومثل من أمثاهل". أَخدع من ضب حرشته: "ومثل من أمثاهلم. أخادع

هكذا لغة النيب صلّى اّهللا عليه وآله وسلّم، ويقال إنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أول من تكلّم ذه 
  .قوم من العرب: واخلديعة. السراب، الياء زائدة: واخلَيدع. الكلمة

  غ - د-خ

  .أُمهلت
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  ف - د-خ

. ومنه اشتقاق اخلَفَيدد، وهو الظَّليم. وخفَداناً، إذا أسرع يف املشيفعل ممات خفَد خيِفد خفْداً : اخلَفْد

  .ضرب من الطّري: واخلفْدود. خفَد خيِفد خفْداً وخفَداناً: واخلَفْد واخلَفَدان واحد، وقالوا

 أم قبائل من: ومنه اشتقاق ِخنِدف، النون زائدة، وِخنِدف. سرعة املشي وتقارب اخلَطْو: واخلَدف

عالم تخنِدفني : العرب، ِكنانة ومتيم وهذيل وأخوم، وامسها ليلى، وإمنا سميت ذا ألن زوجها قال هلا
  .وقد أدركِت اإلبل، فسميت ِخنِدف

  .وفدخت رأسه باحلجر وغريه أفدخه فَدخاً، إذا شدخته، وال يكون الفَدخ إال للشيء الرطْب

  ق - د-خ

  .ا خندق ففارسي معرب وكذلك حاهلما مع الكافأُمهلت يف الثالثي، فأم

  ل - د-خ

امرأة : يقال. امرأة خدلَة وخِدلَة بينة اخلَدل، وهو امتالء األعضاء باللحم ودقَّةُ العظام: اخلَدل من قوهلم
  .بينة اخلَدل واخلَدالة واخلُدولة

أخلد الرجل إخالداً، إذا أبطأ : وقد قالوا. عنه الشيبوخلَد الرجل خيِلد وخيلُد خلْداً وخلوداً، إذا أبطأ 
  .عنه الشيب فهو مخِلد، وخلَد خيلُد خلوداً من دوام البقاء ال غري، واخلُلود ال يكون يف الدنيا

    

أخلد إىل : "وأخلد إىل األرض إخالداً، إذا ألصق ا نفسه هكذا فسر أبو عبيدة قوله تبارك وتعاىل
اسم : وخلْدة. وقد مست العرب خالداً وخويلداً ومخلَداً وخلَيداً ويخلُد وخالّداً. ا لِصق ا، إذ"األرض

  .دويبة تشبه الفأرة: واخلُلْد. اآلخرة واجلَنة: ودار اخلُلود واخلُلْد. من أمساء النساء

ووقع ذلك يف خلَدي، أي يف . ديث، إذا أصاب ماالً، وله ح"أصاب خلْد النِطف: "ومثل من أمثاهلم
  : مسورون، لغة ميانية، وأنشد: قال أبو عبيدة". ِولْدان خملَّدون: "وقوله عز وجلّ. قليب

  أعجازهن أقاِوز الكُثباِن  باللُّجن كأنّما ومخلَّداٍت

ريها أدخل دخوالً، ودخلت الدار وغ. يف أمره دخل، أي فساد دِخل أمره يدخل دخالً، إذا فسد: ويقال
وأَورد الرجل إبلَه ِدخاالً، إذا علَّها مث أدخل بني كل بعريين بعرياً ضعيفاً بعد ما . وأدخلت غريي إدخاالً
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وأَطْلعت فالناً على دخلُِل . وفالن دخيل يف بين فالن، إذا كان من غريهم. تتغمر، أي تشرب دون ريها
  : قال. طائر صغري: والدخل.  مكتومكأمري ودخلَل أمري، إذا بثثته

  كالصقِْر يجفو عن ِطراِد الدخَِّل

وكل حلمة جمتمعة . وفالن حسن املَدخل وقبيح املَدخل، أي املذهب يف أموره. دخاخيل: ومجع دخل
  .لَخ دلَخاً ودلَخاً ودلَخاناًالسمن، إبل دلَّخ ودواخل، إذا مسنت، دلِْخت تد: والدلَخ. على عصب فهي دخلَة

  م - د-خ

. السوار، وهو اِخلدام أيضاً: واخلَدمة. خدمت الرجلَ أخدمه ِخدمة، فأنا خادم، واجلمع خدم وخدام

موضع اِخلدام : واملخدم. ، وهو اخلَدم واِخلدام أيضاً"أمحق من املمهورة إحدى خدمتيها: "ومثل من أمثاهلم
  .ساقمن ال

  .فرس خمدم، إذا كان حتجيلُه مستديراً فوق أشاِعره وال جيوز األرساغَ

  : وروي بيت امرىء القيس. وقد مست العرب ِخداماً

  نبكي الديار كما بكى ابن ِخداِم  على الطَّلَل المحيل لعلّنا عوجا

: قال أبو بكر.  ما ذُكر يف هذا البيتويروى ِخذام، بالذال املعجمة، وهو شاعر قدمي ال يعرف له شعر إال

وزعم ابن الكليب . هو رجل من كلب كان تبع امرأ القيس يف بالد الروم، وكانت تروي له شعراً كثرياً
  : أن أعراب كلب ينشدون

  بِسقْط اللِّوى بين الدخول فَحومِل  نبِك من ذكرى حبيب ومنزل ِقفا

وخمد . د مخوداً، إذا سكن التهابها، فهي خامدة واملصدر اخلُمودوخمدت النار ختم. البن ِخذام هذا
  .املريض، إذا أُغمي عليه

  .موضع يدفن فيه اجلمر: واخلَمود، يف وزن فَعول. وخمدِت احلُمى، إذا سكن فَورانها

  .اسم جبل معروف: ودمخ

  . يدخمه دخماًلغة يف الدحم، وهو الدفْع بإزعاج دخمه: والدخم

متدخت اإلبلُ، إذا امتألت : ويف بعض اللغات. تعكُس الناقة يف سريها وتلويها عن االنبعاث: والتمدخ
  .شحماً

  ن - د-خ
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وفالن ِخدين وخديين، ومجع خدين . وخادنت الرجلَ خمادنةَ وِخداناً. الصاحب، واجلمِع أخدان: اِخلدن
  .خدناء، ومجع خدن أخدان

لون أسود فيه غُربة، محار أَدخن وأتان دخناُء، واشتقاقه من الدخان، والدخان يسمى الدخن : دخنوال
فساد يف القلب : والدخن أيضاً. واحد: واِملدخنة واِملبخرة. ورأيت دواخن القوم، إذا رأيت دخام. أيضاً

حب : والدخن، عريب". هدنة على دخن: " عليه وآله وسلّمويف حديث النيب صلّى اهللا. من باقي عداوة
  .ضرب من العصافري: والدخناء. يختبز ويؤكل

  .تندخ فالنٌ، إذا تشبع مبا ليس عنده: والندخ يقال

  و - د-خ

ئخ واجلمع وداخ الرجلُ يدوخ دوخاً، إذا ذلَّ، فهو دا. املرأة الناعمة اجلسد، ولس له فعل يتصرف: اخلَود
  .ودوخت الرجلَ تدوخياً، إذا ذلَّلته. دوخ

  .ضرب من سري اإلبل، وخد البعري يِخد وخداً ووخداناً، والبعري واِخد: والوخد

  ه - د-خ

  .قد مر ذكرها يف الثنائي

  ي - د-خ

  .السريخدى البعري خيدي خدياً، وكذلك الفرس، وقد قالوا خدياناً أيضاً، وهو ضرب من 

  باب الخاء والذال

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ر - ذ-خ

    

ذَخر لنفسه : ما ادخرته من مال وغريه ذَخرت أذخر ذُخراً، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا: الذُّخر
ال ق. مثل الذُّخر أيضاً، واجلمع ذخائر: والذَّخرية. حديثاً حسناً، إذا أبقاه بعده، ومجع ذُخر أذخار

  : األخطل
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يكون كصالح األعماِل ذُخْراً  وإذا افتقرتَ إلى الذخائر لم تَِجد 

وادخرت ادخاراً، وهو افتعلت من الذُّخر، األصل فيه اذْتخرت، فقلبوا التاء داالّ لقرب مخرجها منها 
  . نبت معروف:واإلذِْخر. وأدغموا الذال يف الدال، وكذلك يفعلون يف نظائرها مثل ادكر وحنوه

  ز - ذ-خ

أشخذت الكلب، إذا أغريته، وهي لغة : أُمهلت يف الثالثي وكذلك حاهلما مع السني والشني إالّ يف قوهلم
  .ميانية

  ص - ذ-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء والظاء

  ع - ذ-خ

  : قال اهلذيل. خذعته بالسيف أخذَعه خذْعاً، إذا ضربته به

  وكالهما بطَُل اللّقاِء مخذَّع  خَيالهماوتوافقت  فتَنازال

عيب يعاب به الرجل، وأحسبه القليل الغرية على أهله، مسعته يف : واخلُنذُع. أي قد ضرب بالسيوف مراراً
  .ِسكّني يقطع ا اللحم: واِملخذَعة. بعض اللغات وال أدري ما صحته

  غ - ذ-خ

  .أُمهلت

  ف - ذ-خ

قال امرؤ . احلصاةَ وغريها بني سبابته مث يعتمد باليمىن على اليسرى فيخِذف ماأن يأخذ الرجلُ : اخلَذْف
  : القيس

صا من خَلِْفها وأماِمها كأنرا  الحسلُها خَذْفُ أعلَتْه ِرجإذا نَج  

  .دفعته واِملنجل من هذا ألنه يقطع الشيء فريمي به: نجلَته

اِملقْالع، وهو الذي يجعل فيه احلجر ويرمى به لطرد الطري وغري ذلك اليت تسميها العامة : واِملخذَفَة
قال : قال أبو حامت. مسينة: وأتان خذوف. ويسمى الدبر ِمخذَفَة. خذفت احلجر أخِذف به خذْفاً w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         640   

  .يريد أا لو خذفت حبصاة لدخلت يف بطنها لكثرة شحمها: األصمعي

دون القبيلة وفوق البطن، : والفَخذ من العرب.  اخلاء وتسكينهاوالفَِخذ من اإلنسان وغريه، بكسر
  .بتسكني اخلاء، واجلمع أفخاذ

  ق - ذ-خ

قإذا ذَر ،قزوم قزوخ الطائر ذَقخ.  

  ك - ذ-خ

  .أُمهلت

  ل - ذ-خ

شيةُ وخذَلَِت الوح. خذلت الرجلَ أخذُله خذْالً وخذَالناً، إذا تركت معونته، وأنا خاذل والرجل خمذول
وأخذلت، وهي خاذل وخذول ومخِذل، إذا أقامت على ولدها ومل تتبع السرب وهو مقلوب ألا هي 

قد ختاذلتا، وكذلك : وقالوا للشيخ إذا ضعفت رجاله. خاذل وخذول ومخِذل: املخذولة، فقلبوا فقالوا
  : قال الشاعر. السكران

  ر كَسحوخَذوِل الرجل من غي  مغلوٍب كريم جده بين

  م - ذ-خ

. وقد مست العرب ِخذاماً. وسيف ِمخذَم وخاِذم وخذوم. القَطْع خذمت الشيَء أخِذمه خذْماً: اخلَذْم

  .ومتذَّخِت الناقة، مثل متدخت، إذا تعاكست يف سريها

  ن - ذ-خ

  .أُمهلت

  و - ذ-خ

اللغة العالية خِذي خيذَى خذاً شديداً، مصدر خذا الفرس خيذو خذْواً، إذا استرخت أذناه و: اخلَذْو واخلَذا
  : قال الشاعر. مثل غَِشي يغشى غَشاً فهو أَخذَى واألنثى خذْواء، ألنه من الواو
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 من خذا آذانها وهو جانح له  فلما لَِبسن الليَل أو حين نَصبتْ

  .خذىء خيذَأ خذْءأ: وقد مهزه قوم فقالوا

اليت : ضرب من العشب وهو من أحرار البقل، واخلذواء: ة خذْواءة والينمةوقعوا يف ينم: وتقول العرب
واستخذأ الرجلُ، إذا استرخى ذكره أبو زيد، وترك اهلمز جائز، وقد ذكره أبو زيد يف . قد متّت وأُكملت

يعلم يريد أن . كيف تقول استخذيت: وذُكر عن بعض أهل اللغة أنه سأل أعرابياً. كتاب اهلمز مهموزاً
  .إن العرب ال نستخذىء، ومهز: أَيهمز أم ال يهمز، فقال

  ه - ذ-خ

  .أُمهلت

  ي - ذ-خ

وللخاء والذال والياء مواضع تراها يف االعتالل إن . الضبع، واألنثى ِذخية واجلمع أذياخ وذُيوخ: الذِّيخ
  .شاء اهللا تعاىل

  باب الخاء والراء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ز -ر-خ

  . معروف، واحدته خرزة، وهو اسم جيمع خرز اجلوهر وغِريه:اخلَرز

    

وموضع السري يف . وخرزت السقاء والِقربةَ وغريمها أخِرزه خرزاً. وسمي فَقار الظهر خرزاً النتظامه
ل احلاجة مث يضرب للرجل يسأ" سيراِن يف خرزة: "ومثل من أمثاهلم. السقاء وغريه خرزة، واجلمع خرز

  : قال الشاعر. وتجمع خرزة خرزات وخرزاً. خراز األدمي، واالسم اِخلرازة: واخلَراز. يضيف إليها أخرى

  وعشرين حتى فاد والشيب شامُل  خَرزاِت الملك ستّين ِحجةً رعى

ويعين . حج حجةَّ حسنةً: قالالواحدة من احلَج ي: السنة، وبالفتح: اِحلجة، بالكسر: قال أبو بكر
  .احلديدة اليت يخرز ا: وِسقاء خِريز وخمروز واِملخرز. باخلَرزات تاج املُلْك وما فيه من اجلوهر
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خِزرت عينه ختزر . ِضيق العني وصغرها، وبه سمي اخلَزر هذا اجليل املعروف لعموم اخلَزر فيهم: واخلَزر
راً، والرجل أَخززرخزراُء واجلمع خزواملرأة خ ظر. رالن ِحدض جفنيه ليجلُ، إذا قبقال. وختازر الر :  

رإذا تخازرتُ وما بي من خَز  

رومن غير ع كسرت العين ثم  

رالمستم ى بعيدألفيتَني ألْو  

لْتُ من خيٍر وشرمِمُل ما حأح  

  رَأنْزى إذا نُوديتُ من كلٍب ذَكَ

ختازر الرجلُ إذا نظر مبؤِخر : اخلَزر هو أن يكون الرجل كأنما ينظر من أحد ِشقَيه، وقال: وقال األصمعي
دقيق يلبك بشحم كانت العرب تأكله وعير به قوم واملقصودون به بنو جماشع، : واخلَزير. عينه عن عرض

  : ال كعب بن مالكق. واخلَزيرة هي السخينة أيضاً. وقد عيرت به قريش

 ولَيغْلَبن مغاِلب الغَالِّب  جاءت سخنيةُ كي تغالب ربها

  .واشتقاق اخلرتير من صغر العني، والنون والياء زائدتان: قال أبو بكر

  .فأس غليظة للحجارة: واخلنزرة

  .وزخر البحر يزخر زخراً وزخوراً، فهو زاخر، إذا طما موجه

  .وكل شيء زججت به فقد رزخت به، وهو ِمرزخة. رمح يرزخه رزخاً، إذا زجه بهورزخه بال

  س -ر-خ

: وقالوا. خِرس الرجل خيرس خرساً، واخلَرس هو انعقاد اللسان عن الكالم، الذكر أخرس واألنثى خرساء

إدلة خرساَء، وهي أتانا ب: ويقال. كتيبة خرساء، إذا تضامت وكثرت حىت ال يسمع حلديدها صوت
وخرست النفَساء ختريساً، إذا صنعت هلا . الشربة من اللنب الغليظة اخلاثرة اليت ال تسمع هلا يف اإلناء صوتاً

ِعصمة الكبري : وقال رجل من العرب يصف الرطَب. ما تأكله بعد الوالدة، واالسم اخلُرس واخلُرسة
  : وأنشد ألخت ِمقْيس بن صبابة.  السالموصمتة الصغري وخرسة مرمي عليها

  إذا النُّفَساء أصبحت لم تخرِس  عينا من رأى مثل ِمقْيٍس فللّه

. خروس: ويقال للبكْر يف أول بطن حتمله. ِمقْيس بن صبابة قتله النيب اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلّم صرباً

  : قال الشاعر

w   من األرانِب ِبكِْرخَروِس  حاضر ودركم در شَركم
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  .خص األرانب ألا قلَّ ما تحلُب لبناً

  .دنّ ينتبذ فيه، عريب معروف، واجلمع خروس: واخلَرس

خِسر التاجر، إذا : هذا األصل، مث كثر ذلك حىت قالوا. واخلُسر واخلَسار واخلُسران واحد، وهو الضالل
وسجع . يف موضع اخلُسران، النون والياء زائدتان: خيسرىورجل خنسرى، وقالوا . وضع من رأس ماله

مجع خنسر، وهو حنو : واخلَناسر. خيسرى: ، وقالوا"عليه الدبرى ومحى خيبرى فإنه خنسرى: "هلم
الضعاف من : ناسراخل: قال أبو عثمان اُألشنانداين مرة. اخلَنسرى أيضاً ويف معناه، وهم لئام الناس ورذاهلم

  : الناس، وأنشد بيت ابن أمحر

  يسع الخفير بناقة القَسِر  طَرقَ الخَناسرةُ اللّئام فلم

كان ابن أمحر أودع إبله وراعيها رجالً من بين سعد فأغار عليه قوم منهم فأخذوها ومل يسع اخلفري فيها 
  .اسم الراعي: والقَسر

  .خاً، إذا ثبت يف األرض، وكل ثابٍت راسخورسخ الشيُء يرسخ رسو

. وسخرت الرجلَ تسخرياً، إذا اضطهدته وكلّفته عمالً بال أجرة، وهي السخرة والسخرة، زعم قوم

سِخرت به، وإن كانت العامة قد أُولعت : وسِخرت من الرجل ِسخرية وسخراً وسخرياً، وال يقال
  .بذلك

    

وسخر اللّه لفالن كذا وكذا، أي سهله له، . يسخر الناس منه: يسخر من الناس، وسخرة: ورجلُ سخرة
  .كما سخر لسليمان الريح، وحنو ذلك

  ش -ر-خ

ختارش : واخلَرش أيضاً. فالن خيترش ِلعياله، أي يكتسب هلم: ويقال. طلب الرزق والكسب: اخلَرش
وذكر اخلليل أن اِملخراش . اً ومخاِرشاً وخرشة وخراشةوقد مست العرب ِخراش. الكالب، حنو التهارش

وزعم قوم أن . ما سقط من الشيء إذا خرشته حبديدة أو غريها: واخلُراشة. شيء يستعمله اخلرازون
وطلعِت . ما سلخته عن جلدها، واجلمع خراِشي: وِخرشاء احلية. اخلَرشة الذبابة، وال أعرف صحته

. وألقى الرجلُ من صدره خراِشي، أي ألقى بصاقاً خاثراً. ء، إذا طلعت يف غبرةالشمس يف ِخرشا

اجللدة الرقيقة اليت حتت : وِخرشاء البيضة. حنو الدواية، وهي اجللدة الرقيقة التي تركبه: وِخرشاء اللنب
  .الغليظة

wراً وشخرياً، وبه مسي الرجل ِشخرياً ومحار النخري املتردد يف الصدر شخر احلمار يشخر شخ: والشخري
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  .وهو العشر لغة ميانية: ضرب من الشجر: واألشخر. ِشخري أيضاً، إذا فعل ذلك

  : قال حسان. أيامه وعصره: وشرخ الشباب

األس رخَ الشّباِب والشَّعإن شَر  دنونا وكان ج عاصما لم ي 

  : قال األعشى. يف عنفوان شبابه: وغالم شارخ. بطن من العرب:  وبنو شرخ.ناحيتاه: وشرخا الرحل

 من شارخ أو يفَن يغادر  وما ِإن ُأرى الموتَ فيما مضى

  .الشيخ الكبري: الشاب، واليفَن: الشارخ

  ص -ر-خ

ص فالنَ كالماً، واختر. حزرتها: عريب معروف، خرصت النخلة أخرصها خرصاً. خرص النخل: اخلَرِص
. الكذّابون، واهللا أعلم بكتابه: ، قال"قُِتلَ اخلَراصون: "ويف الترتيل. إذا اختلقه، وكذلك خرصه وخترصه

  : قال حميد األرقط. الرمح: واخلُرص واِملخرص

  يعض منها الظَِّلفُ الدئيا

  عض الثِّقاِف الخُرص الخَطَيا

ئيوالد ئياية، والظَِّلف:الدا دبات اليت على جنيب البعري، الواحدة ظَِلفَة:  الفَقار، واحدقال أبو . اخلَش
: وقال آخرون. الرمح، واحتجوا ببيت محيد األرقط هذا: اخلُرص: واختلف قوم يف اخلرص فقالوا: بكر

. ط خرصاً ويجمع اخلُرص ِخرصاناًاحللقة اليت تطيف بأسفل السنان، ورمبا سميت حلقة القُر: بل اخلُرص

  : قال الشاعر

  تذرع ِخرصاٍن بأيدي الشَّواطِب  ِقصد المراِن فيهم كأنها ترى

. جريد يشقَّق وترمل منه احلُصر: انقصد الشيُء، إذا انكسر واِخلرصان هاهنا: القطعة، يقال: الِقصدة

ويقال . وبات فالن خِرصاً، إذا بات جائعاً جيد البرد.  يف األذنحلقة صغرية تجعل: واخلُرصة واخلَرصة
املاء : واخلَِريص. أعواد تكون مع مشتار العسل يستعني ا يف عمله: املَخارص، واملَخارص: للِخرصان

  .املستنِقع يف األرض، وربما سمي النهر بعينه خريصاً

خصور، وهو املستِدق فوق الوِركني، واَأللْيتين تكتنفه خصر اإلنسان والدابة، واجلمع : واخلَصر
  .دقيق اخلَصر: ورجل خمصر. اخلاصرتان

وخِصر يومنا . وخِصر الرجلُ خيصر خصراً، إذا آمله الربد ِيف أطرافه. تستدق من وسطها: ونعل خمصرة
w  : قال الشاعر. خصراً، إذا اشتد برده، وهو يوم خِصر
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لو أبصرِتهر خاٍل لي ب  ِة في اليوم الخَِصرِبِط الِمشْيس  

  : قال الشاعر. عصا أو قضيب يشري به اخلطيب ويأخذه امللك بيده يشري به إذا خاطب: واِملخصرة

 إذا وصلوا أيمانَهم بالمخاصِر  يكاد يزيل األرض وقْع ِخطابهم

قال عبد . ويتماشيان ويد كلّ واحد منهما متس خصر صاحبهأن يأخذ الرجلُ بيد الرجل : واملُخاصرة
  : الرمحن بن حسان

  راء نمشي في مرمٍر مسنوِن  خاصرتُها إلى القبة الخَض ثم

موضع بالشام، وهلذا نظائر، وتراه يف بابه إن شاء : وخناِصرة. واِخلنِصر من هذا اشتقاقها، والنون زائدة
  .اهللا

وامرأة رخصة البدن، إذا كانت ناعمة اجلسم، . خص بين الرخوصة والرخاصة، إذا كان ليناًحلم ر: ويقال
ضد الكَزة، : وأصابع رخصة. وبه سميت املرأة رخاص ورخص السعر من هذا اشتقاقه لسهولته ولينه

  .وقد مجعوا رخصةً رخائص يف الشعر

    

الشيُء ور خصمبعىن واحدور خس.  

كثري : ما عظُم من احلجارة، الواحدة صخرة وتجمع صخوراً أيضاً ومكان صِخر ومصِخر: والصخر
  .شعرة وشعر: صخرة وصخر، كما قالوا: الصخرة ويقال

ل أبو قا. مسعت الصرخة األوىل، يعنون األذان: ويقال. معروف ويقال لكل صائح صارخ: والصراخ
املستغيث، : والصريخ. صارخ: أقول لكل صائٍح: فقال. صرخ الطاووس: أتقول: قلت لألصمعي: حامت

  : قال الشاعر. املغيث وهو من األضداد: والصريخ

  كان الصراخ له قَرع الظَّنابيِب  إذا ما أتانا صارخٌ فَزع كُنا

قرع أسوق بعضهم أسوق بعض، فهذا مستغيث يدلّك عظام األسوق، يريد أم يركبون فت: الظَّنابيب
. قَرع القوم ظنابيبهم، إذا جدوا يف األمر: هذا هذَيان، إمنا يقال: وقال األصمعي. فَرخ: على ذلك قوله

  : وقال اآلخر

 بصارخٍة شقيقُ تَداركَهم  وكانوا مهِلكي األبناِء لوال

، أي ال أغيثكم وال "ما أنا مبصِرِخكم وما أنتم مبصِرِخي: "يلويف الترت. تداركهم: فهذا مغيث لقوله
  .استصرخت فالناً فأصرخين، إذا استغثته فأغاثين: ويقال. تغيثونين

w  ض -ر-خ
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  : قال الشاعر. والعرب تسمي اَألسود أخضر. لون معروف: اخلُضرة

 يل أخضراِسرباالً من الل زبالةَ  وراحت رواحاً من زرود، فنازعتْ

: وقال اهللا عز وجلّ. يعين ناقةً أسرعت إىل زبالة، موضع بني مكة والكوفة، فكأا نازعتها الليل

وسمي سواد العراق سواداً لكثرة الشجر واملياه . ، أي سوداوان لشدة خضرما، يعين اجلنتني"مدهامتاِن"
ء أهل الكتاب أنه سمي اخلَِضر ألنه كان إذا قعد يف اسم نيب معروف، ذكر علما: واخلَِضر. واخلُضر فيه

تز موضع قام عنه وحتته روضة.  

غُبرة صافية ختالطها : واخلُضرة يف ِشيات اخليل. قبيلة من العرب، مسوا بذلك لسواد ألوام: واخلُضر
  : دهمة ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أيب هلب

  أخضر الِجلْدة في بيت العرب  عرفنياألخضر من ي وأنا

: واخلُضار. أنا يف صميمهم وخالصهم: يريد أنه من خالص العرب ألن ألوان العرب السمرة واُألدمة يقول

عيش : ويقال. اللنب الذي قد أُكثر ماؤه حنو السجاج والسمار: واخلَضار. نبت: واخلُضار. طائر معروف
". إن الدنيا حلوة خِضرة مِضرة: "ويف كالم علي ابن أيب طالب عليه السالم. افهاًخِضر، إذا كان غَضا ر

وسميت . واٍد خضار، إذا كان كثري الشجر: يقال. املوضع الكثري الشجر يف بعض اللغات: واخلُضار
، "لى الغبراءال أكلّمك أو تنطبق اخلَضراء ع: "وتقول العرب. السماء خضراء والبحر أخضر أللواما

: وتسمى هذه احلمام الدواجن يف البيوت. وقد مست العرب أَخضر وخضرياً. السماء على األرض: يعنون

  .اخلُضر، وإن اختلفت ألواا ألن أكثر ألواا اخلُضرة والورقَة

أعطاه : ويقال. ضيخةرضخ فالن لفالن شيئاً من ماله، إذا أعطاه قليالً من كثري، واالسم الر: ويقال
  .رضخ رأسه باحلجر، إذا شدخه: ويقال. رضيخة من ماله ورضاخة، زعموا

  ط -ر-خ

دون : "ومثل من أمثاهلم. خرطت العود وغريه أخِرطه وأخرطه خرطاً، إذا قشرت عنه نجبه وهو ِلحاؤه
اللنب الذي : واِخلرط. سه وال خرطُه، وذلك أن القتاد متظاهر الشوك ال يستطاع مل"ذلك خرطُ القَتاد

وناقة مخِرط، إذا حدث . وناقة ِمخراط، إذا كان من عادا أن تحلب ِخرطاً. يتعقّد ويعلوه ماء أصفر
احليات الىت : واملَخاريط. فإذا أصاا ذلك من داء ومل يكن عادتها يف مخِرط: ذلك فيها، وقال أيضاً

  : شاعرقال ال. سلَخت جلودها

 سلْخُ أبكار المخاريِط كأنّها  إني كساني أبو قابوس مرفَلَةً

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         647   

وفرس . نبت أيضاً: واإلخريط. نبت يشبه البردي: واخلُراط. وعاء من أدم يشرج على ما فيه: واخلريطة
  .خروط، إذا كان يخِرط عنانه من رأسه

وخطَر البعري بذَنبه خطْراً وخطَراناً، . ا مر فالن يخِطر خطْراًحتريك الرجل يده يف مشيه وضربه : واخلَطْر
ما تعلق وتلبد على أوراك : واخلَطْر. إذا حركه للصيال أو للنزاء وختاطر البعريان، إذا فعال ذلك ليتصاوال

    : قال الشاعر. اإلبل من أبواهلا وأبعارها، إذا خطرت بأذناا

نوقَرب ق الجمائَل بعدمابالزر  بان أوراكها الخَطْرعن ِغر بتقَو  

بق: تقوروالز قباء من هذا اشتوالقُو ،ررابان: موضع واجلَمائل: مثل تقوفا : مجع ِجمال والغرح
  : وأنشد. الوِركني املشرفان على القطاتني من اإلبل واخليل

  يا عجباً للعجِب العجاِب

  ِغرباٍن على غُراِبخمسةُ 

  : وأنشد. مخسة ِغربان على دبرة بعري على موضع الغرابين منه: يقول

 ِغرباٍن عليه وقوع ثالثةُ  ترى ِمنْبر العبد اللّئيم كأنّما

قَري يقوله إلبراهيم بن عريب صاحب اليمامة، يعين يديه ورأسه وكان إبراهيم أسودعر للَّعني اِملنهذا الش .

وأنشد للفرزدق، يقوله لنصيب وقد دخل إىل بعض ولَِد عبد امللك فخرج وقد خلعت عليه ثياب من 
  : قَباطي مصر فقال

 لما بدا للناِس كأنّه

  َأير ِحماٍر لُفَّ في ِقرطاِس

  .شجر يخضب به الشعر حنو الكَتم وما أشبهه: واِخلطْر

 رأت ِسنا له مثلَمه لما

  ةً مخطورةً مكتَّمهولحي

. ما بني الثالمثائة إىل األربعمائة من اإلبل: واِخلطْر أيضاً بكسر اخلاء. أي قد خضبت باِخلطْر والكَتم

وختاطر الرجالن، إذا تواضعا على . أمسى فالن على خطر عظيم، أي على شفا هالك: من قوهلم: واخلَطَر
الفكر، : واخلاِطر. وما خطر هذا األمر بقليب، أي مل يلِْمم به. شيء فكل واحد منهما على خطٍَر أن يغلب

خطَر الرجلُ بالسيف، إذا مشى به بني صفَّني يف : ويقال. وقد مست العرب خطّاراً. واجلمع خواطر
ذا خطر احلرب تشبيهاً خبطْر اإلبل، ألن الفحل من اإلبل يخِطر بذَنبه ديداً وتوعداً، فكأنّ هذا الرجل إ

wإن فالناً لذو خطٍَر، إذا كان : ويقال. وسميت الرماح اخلواطر الهتزازها واضطراا. بسالحه دد وتوعد
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تاٍع نفيٍس خطريٍر، وهو رجل خطري من قوم ذوي أخطارة وكذلك كل مذا قَد.  

يف جوانب السماء : يقال. لسماءغيم رقيق يف جوانب ا: والطَّخر. وبفالن خطْرة من اِجلن، أي مس منهم
  : قال الراجز. طَخر وطَخارير، وواحد الطَّخارير طُخرور

عالقَز إن طارت طَخارير وهن  

 الكَيل بالِمْلء النَّزع موفِّياتُ

  ظ -ر-خ

  .أُمهلت

  ع -ر-خ

 نبت الن ورقُه وخترعت ومنه اشتقاق اِخلروع، وهو كل. ِلني املفاصل، وكلّ لَيٍن خرع وخريع: اخلَرع
: اخلَريع: وقال قوم. لينة املفاصل والعظام، رخصته، بينة اخلُروعة واخلَراعة: وجارية خِريع. عيدانه

رجل من فرسان : وابن اخلَرع. العصفُر يف بعض اللغات: واِخلريع. الفاجرة، واملصدر اخلُروعة واخلَراعة
  .العرب معروف

  غ -ر-خ

  .أُمهلت

  ف -ر-خ

وخرفت النخلَة . فساد العقل من الكرب، خِرف الرجلُ خيرف خرفاً فهم خِرف، وامرأة خِرفَة: اخلَرف
. ما اخترفت من النخل، مثل اجلُرامة: واخلُرافة. أَخِرفها وأَخرفها خرفاً، إذا اجتنيت مثرا وهو جناها

: واملَخرفَة. اجلماعة من النخل يخترف مثرها: رف، بفتح امليمواملَخ. اِملكْتل الذي يخترف فيه: واِملخرف

: واخلَريف. تركته على مثل مخرفَة النعم، أي على أمر واضح مكشوف: الطريق الواضح تقول العرب

  .املطر يف ذلك الوقت: ومطر اخلريِف واِخلريفُّ. وقت من أوقات السنة، معروف

وزعم ابن الكليب أنه رجل من بين عذْرة اختطفته اجلن مث ". فٍة يا أُم عمِروحديثُ خرا: "واملثل السائر
  .حديثُ خرافة: رجع إىل قومه فكان حيدث بأحاديث يعجب منها فجرى على أَلْسن الناس

wِمثل اخلروف يتقلّب على : "ومثل من أمثاهلم. دون اجلَذَع من الضأْن خاصةً: واخلَروف من الغنم
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الذين خيِرفون النخل، الواحد : واخلُراف. ومجع خروف ِخرفان. ، يقال ذلك للرجل املَكْفي"فالصو
  .بطن منهم أيضاً: وبنو خمرف. بطن من العرب: وبنو خاِرف. خارف

رة فالن من أهل اخلَفا: ومن هذا قوهلم. وخِفرِت املرأةُ ختفَر خفَراً، إذا استحيت، واالسم اخلَفَر واخلَفارة
وخفرت القوم أخفُرهم خفْراً وخفارة، إذا أجرتهم، فالرجل . حِيية: وامرأة خِفرة. والترتّه، بفتح اخلاء

فأما اخلُفارة فاألجرة اليت يأخذها اخلفري، وميكن أن تسمى اِخلفارة، . خفري واملرأة خفرية والقوم خمفورون
     : قال األعشى. مثل اِجلعالة

  وال عطاء وال ِخفاره  بِريبراءةَ لل وال

كَفَلَ : خفَر فالن بفالن، كما قالوا: وأخذ فالن خفارةً من فالن، إذا أخذ منه جعالً ليجريه، وقد قالوا
آخفُرين، أي : والعرب تقول. وأخفرت القوم إخفاراً، إذا غدرت م، فأنا مخِفر، والقوم مخفَرون. به

  . تخِفرين، أي ال تنقض العهد الذي بيين وبينكاجعل يل عهداً، وال

أن يعد الرجل قدميه، فَخر يفخر فَخراً وفَخراً، وتفاخر القوم وفاخروا تفاخراً وِفخاراً وافتخروا : والفَخر
فَخرت الرجلَ على صاحبه فأنا : يقال: فأما الِفخار بالكسر فمصدر املفاخرة، وقال أبو زيد. افتخاراً

أفخره فَخراً، وذلك إذا فاخره رجل ففضلته عليه، وكذلك ِخرته عليه أَِخريه ِخريةً وِخرياً، أو أنفرته عليه 
. إنفاراً، وأفلجته عليه إفالجاً، وخيرته عليه ختيرياً، ومعىن هذا كله واحد، وهو أن تفضله على صاحبه

 - ويقال الفاخز بالراي والزاي-والفاخر. ته أَفْضله فضالَوفاخرين الرجلُ ففَخرته أفْخره، وفاضلين ففَضلْ

  : قال. الذي يعظُم وال نوى له، وهو عيب يف النخلة: من البسر

ها فَأكلَهأتى فاخر ثم  

مررت باجلبلني، جبلَي طيىء، : أخربين رويِشد الطائي أو ابن رويشد الطائي قال: وأخربنا أبو حامت قال
مل يلقِّحها، أفسدها، مث : إن آِبرها أضلَّها، تعين: ما يبكيك؟ فقالت: رأة تبكي حتت خنلة فقلت هلاعلى ام
  : قالت

لَهمي عّل ربأضلَّها َأض  

ها فأكَلَهأتى فاِخر ثم  

لَه ه ال ذَنْبستَ قالت ِعرثُم  

لو قَتََل الغَلُّ امرًأ لَقَتَلَه  
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فاِخزها، بالزاي، وهو اجلُردان العظيم، ويقال له الفاِخز : در غَلّ يغلّ غَال، ويروىاخليانة، مص: الغلّ
وشاة فَخور، إذا عظُم ضرعها وقلّ . من قال بالزاي فقد صحف، إمنا هو بالراء: والفَيخز قال أبو حامت

  : عبد املسيح ابن بقَيلَة الغساينوأنشد ل. لبنها وربما سمي الضرع فاخراً وفَخوراً، إذا كان كذلك

  فنحن كضرة الضرع الفَخوِر  ال يباح لنا حريم وكنّا

وفرس فَخور، . وسط الضرع الذي ال خيلو من اللنب: بل هو الفَخوز بالزاي املعجمة، والضرة: وقال قوم
: عجمة، إذا عظم والفَيخز، واجلمع الفياخرغُرمول فَيخز، بالزاي امل: قال أبو حامت. إذا عظُم جردانه

: والفَخار. فحل فَيخز، بالزاي املعجمة، إذا عظم، هكذا قال أبو حامت: الرجل العظيم اجلُردان، وقالوا

هو حمأة الغدير إذا جف فسمعت : ، قالوا"من صلْصاٍل كالفَخار: "ويف الترتيل. اخلَزف املتخذ من الطني
  .عظيمة اِجلذع غليظة السعف: وخنلة فَخور. كاخلزف، واهللا أعلمله صلصلةً 

  .املأثُرة يفتخر ا الرجل، واجلمع مفاخر: واملَفْخرة

زبدة رخفَة، إذا كانت ِرخوة، وقد رخفَت رخافةً ورخوفةً، إذا : يقال. الزبد الرقيق: والرخفَة والرخف
: قال األصمعي. حجارة ِخفاف ِرخوة كأا جوف، وهذا غلط: ِرخافوالرخفة أيضاً، واجلمع . رقت

  .هي اللِّخاف

  .عيش رافخ، يف معىن رافغ، أي واسع: وذكر أبو مالك أنه مسع

فَرخ الطائر، واجلمع فراخ وفروخ، وكثر يف كالمهم حىت قيل لصغار الشجر ِفراخاً، إذا نبتت يف : والفرخ
أفرخ الطائر إفراخاً وفرخ : ويقال. واضع اليت يفرخ فيها الطري، الواحد مفْرخامل: واملَفارخ. أصول أمهاا

. ، أي لن تراع مأخوذ من انكشات البيضة عن الفرخ"أَفْرخ روعك: "ويقال للرجل عند الفزع. تفرخياً

قال . إليه النصال والنبالقَين كان يف اجلاهلية معروف تنسب : والفُريخ. وبيضة مفِْرخ، إذا كان فيها فَرخ
  : الشاعر

  ومقذُوذَيِن من بري الفُريِخ

  .السنان العريض: والفَرخة

  ق -ر-خ

  .خِرق الرجل خيرق خرقاً، إذا لصق باألرض من فزع حىت ال يتحرك

يف أمره يخرق خرقاً، ضد الرفق خرق : واخلُرق. طائر يخرق فيلصق باألرض، واجلمع خراِرق: واخلُرق
  : قال يصف ناقة. ضد الصنع: ضد الصناع، واألخرق: واملرأة اخلَرقاء. إذا عي به
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  وهي صناع الرجل خَرقاء اليِد

    

وخرقت الثوب أخِرقه خرقاً، . كل نقْب يف شيء فهو خرق فيه: واخلَرق. واخترقت الطريق اختراقاً
املفازة اليت تنخرق يف مثلها : واخلَرق. خرقته أنا ختريقاً واخنرق اخنراقاً: خترقاً، وإن شئت قلتوخترق هو 

  : قال النابغة. الريح، وتجمع خروقاً

 بعد الكالل تَشَكَّى األين والسأما  وَأقْطَع الخَرقَ بالخرقاء قد جعلَتْ

ورجل ِمخراق، إذا كان يتخرق يف . ري اخلري، ومجع اِخلرق أَخراقالرجل املتخرق باملعروف الكث: واِخلرق
خرقاُء وافقت : "ورجل أخرق، أي أمحق، ومثل من أمثاهلم. األمور وميضي فيها، ومجع ِمخراق مخاريق

 وقد. وخرقت الشيء واخترقته مثل اختلقته سواء. ، يعين رجالً أمحق له مال ينفقه يف غري حقّه"صوفاً

  .مست العرب ِمخراقاً ومخاِرقاً

  : قال الشاعر. ثوب يفتل ويلعب به الصبيان عريب معروف: واِملخراق. لينة سهلة: وريح خريق

  كأن يدي بالسيف ِمخْراقُ العِب  يوم الحديقة حاسراً ُأجاِلدهم

رسان العرب وشعرائهم، أحد ف: وذو اِخلرق. ِخرقَة من الثوب، أي قطعة منه، واجلمع ِخرق: ويقال
  : وسمي ذا اِخلرق بقوله

  غَرثَى ِعجافاً، عليها الريشُ والِخرقُ  لما رأت إِبلي جاءت حمولتُها

  : قال. ِخرقَة من جراد، وهو القطعة منه دون الرجل: ويقال

  قد نَزلَتْ بساحة ابن واصِل

  ِخرقَةُ ِرجل من جراٍد نازِل

  .ره يقخره قَخراً، إذا ضربه حبجر وال يكون القَخر إالّ بضرب شيء يابس على يابسقَخ: ويقال

  ك -ر-خ

أُمهلت يف الثالثي، واستعمل من وجوهها الكارخة، زعموا باخلاء وقد قالوا باحلاء، وهي حلْق اإلنسان 
  .وأما الكَرخ والكَراخة فنبطي وليس من كالم العرب. وغريه

  ل -ر-خ
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وقد قالت .  األنثى من ولد الضأن، ويجمع الرِخل رخاالً، وهو أحد ما جاء من اجلمع على فعال:الرِخل
أُجز : "فقالت. ما أعددت للشتاء: العرب عن أَلسن الضأن، وزعموا أن الكالم للُقمان بن عاد، وقيل هلا

رِخلَة أيضاً، : وقد قالوا. الكثري: اجلُفال" ماالًجفاالً وأُولِّد رخاالّ وأُحلَب كُثَباً ِثقاالً، ولن ترى مثلي 
رخيلة فترجع فيها عالمة : فإذا صغرت قلت. ِرخل أيضاً، بغري هاء، وليس بالعايل: باهلاء، وِرخلَة، وقالوا

  : قال الشاعر. التأنيث

  مثل ما باك مع الرخْل الحمْل  حر ناٍر جاحٍم فَصاله

  .بطني من العرب: وبنو رخيلة. بال، بالالم، وهو ضعيف: اف ويروىباك، بالك: الرواية

  م -ر-خ

صخرة فيها : واخلَورمة. واخترمهم الدهر، إذا أفناهم. كل شيء خرقْته فقد خرمته خرماً، فهو خمروم
  .خروق، وأصلها من اخلَرم والواو زائدة

أَكمة خرماء، إذا كان هلا جانب ال : ويقال. اخلَورمة: اتوأرنبة األنف من اإلنسان تسمى يف بعض اللغ
  : قال الشاعر. األنف من اجلبل ينقطع قبل وصوله إىل األرض، واجلمع خمارم: واملَخِرم. ميكن الصعود منه

  يغْشَى مخارم بين السهل والفُرِط  هل سموتُ بجراٍر له لَجب أم

. الناتىء يف وسطه كاجلُدير: طرف عيِره، والعير: وأَخرم الكَِتِف. م يف الطريقإكام صغار تتقد: الفُرط

  .منقطع عيري الوِركين: واَألخرمان

نقصان حرف : واخلَرم يف الشعر. موضع: وأم خرمان. وقد مست العرب مخرماً وخريماً وخمرماً ومخرمة
  : قال عنترة. من أول البيت

  منّي بمنزلة المحب المكْرٍم  نزلت فال تظنّي غيره لقد

خامره : مسيت خمراً ألا تخاِمر العقل، زعموا، أي ختالطه وتداخله، من قوهلم: معروفة، ويقال: واخلَمر
ع حىت خترج إىل ، يقال ذلك للضب"خاِمري أم عامِر: "املقاربة ومثل من أمثاهلم: احلزنُ خمامرةً، واملخامرة

: والتخمري. وكل إناء صببت فيه شيئاً وتركته حىت يتغير طعمه فقد مخّرته ختمرياً. من يصيدها تخدع

  : قال الشاعر. التغطية

  َأضر به شُرب المديد المخمِر  وَأيمن لم يجبن ولكن مهره

    

ا سمي خماراً ألنه شبه بالداء فأُخرج على لفظه مثل ما يصيب شارب اخلمر من الفَترة، وإمن: واخلُمار
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ورس وأشياء من ِطيب : واخلمرة. ودخلت يف خمار الناس ويف غُمارهم. الصداع والزكام وما أشبهه
. ي األصلاخلُمرة هي الغمرة، وه: تطليه املرأة على وجهها لتحسن لونها به، ختمرِت املرأةُ ختمراً، وقالوا

ومثل من . وإا حلسنة اِخلمرة. واختمرت املرأة وختمرت، إذا تقنعت باِخلمار. اِملقْنعة وحنوها: واِخلمار
: واخلَمر. مدِمن لشرب اخلمر: ورجل ِخمري. بياع اخلَمر: واخلمار". إن العوانَ ال تعلَّم اِخلمرة: "أمثاهلم

أمخر الذئب، إذا توارى يف موضع فيه : القوم، إذا تواروا يف الشجر، وكذلكوأمخر . ما واراك من الشجر
. وقد مست العرب ِمخمراً وخميراً. وفرس خممر، إذا ابيض رأسه وسائره من أي لون كان. شجر

  .خلُمرةويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يسجد على ا. السجادة الصغرية: واخلُمرة

موضع، وقد قالوا رماح، باخلاء واحلاء : ورماخ. والرمخة، واجلمع رمخ ورمخ، وهو البلَح، لغة طائية
  : مجيعاً، وأنشدوا

 بين ِحضنيه الظَّليم حواه  أال للّه ما ِمردى حروٍب

 ما تنام وما تُنيم حواِسر  وقد قامت عليه مها رماٍخ

ونعامة رامخ، إذا . ورووا رماح باحلاء املهملة أيضاً. تراب القرب الذي حفر يف غري موضعه،: االظَّليم هاهن
  .حضنت بيضها

يف رأسها بياض، وسائْرها : وشاة رخماء. طائر معروف، الواحدة رخمة، وتجمع رخماً أيضاً: والرخم
  : قال الشاعر. قى عليه حمبتهوألقى فالن على فالن رخمته، إذا أل. من أي لون كان

  مستودع خَمر الوعساِء مرخوم  كأنّها أم ساجي الطَرف ًأخدرها

  : قال عبيد بن األبرص. نبت: والرخامى. رِخمته، أي رققت عليه: وأهل اليمن يقولون. أي حمبوب

 شمأٌل هبوب تَحِفزه  أو شَبب يحِفر الرخامى

ب: روىويبى: تلفّه مشأل الشخامِفر الرحخام. الثور الوحشي ورووا يخذ منها : والرتحجارة ِبيض ت
  .وامرأة رخيم، إذا كانت لينةَ الكالم. األواين

: وبنات مخر. سقيك األرض املاَء حىت يطبقَها، مخرت األرض أخمَرها مخراً، عريب معروف: واملَخر

  : قال الشاعر. ن أولَ الصيف هلن دفَعات باملطرسحابات جيئ

  أنْبتَ الصيفُ عساليج الخَِضر  المخِر يمأدن كما كبنات

لنب : واملَِخرية. الغصن الغض: ماد ميأَد مأْداً، إذا حترك وذهب وجاء، والغصن يماد من هذا، والعسلوج
. ِخريته امتخرت الشيَء أمتِخره امتخاراً، إذا اخترته: ة الشيءومخرة الشيء، وإن شئت مخر. يشاب مباء

w  .ومخرِت السفينة املاَء، إذا جرت فيه، وكذا فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم
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إقْدح العفار : "ومثل من أمثاهلم. نبت معروف، الواحدة مرخة، وهو شجر يسرع قَدح النار: واملَرخ
  : قال األعشى". إن شئت أو ارخباملَرخ مثّ اشدد 

  ك صادفَ منهن مرخٌ عفارا  زنادك خير ِزناد الملو

  : قال الشاعر.  يف الغلْوة، والغلْوة مجعها ِغالء-  أي يرمى به-سهم طويل له أربع قُذَذ يغلى به: واِملريخ

  َأدبر كالِمريخ من كَف الغاْل

جنم : واِملريخ. وهو أن يرمي إىل غري غرض إىل حيث ينتهي موقع سهمهالذي يرمي غَلْوة، : الغايل
مثل الرمخة : واملُرخة. ومترخت باملَروخ من دهن أو غريه ومرخت أيضاً. معروف تسميه الفُرس بهرام

  .سواء، وهي البلَحة

  ن -ر-خ

  .رنخت الرجلَ ترنيخاً، إذا ذلّلته ولينته فهو مرنخ

    

وِخنر العظم ينخر نخراً، إذا بِلي، وهو عظم ناخر . ونخر اإلنسانُ واحلمار وغريمها ينخر وينِخر نخرياً
" ناخرة"أراد بالية، واهللا أعلم، ومن قرأ " نِخرة" وناِخرةً، فمن قرأ ". ِعظاماً نِخرةً: "وقد قُرىء. ونِخر

وحدثَنا بعض أصحابنا عن حممد بن عباد عن . نه قد بقي منها بقيةأراد أن الريح تنِخر فيها فيما يقال أل
ما معىن قول : قال. نعم: أأنت الكلبي قلت: مر يب رجل من همدان من بين مرِهبة فقال: ابن الكلبي قال

ا ملَردودون يف احلافرة: "اهللا جلّ وعزقلت: ، قال"بالساهرة: "فقوله: قال. اخلَلْق األول: قلت: ؟ قال"إن :

اليت قد بقيت فيها بقية فالريح تنِخر فيها، : قلت: قال". عظاماً ناخرةً: "فقوله: قال. األرض اليت مل توطأ
  : أما مسعت قول صاحبنا يوم القادسية: فقال يل: قال. البالية: والنِخرة

هٍم على األساِورأخا ِنه َأقِْدم  

ل نادرهِرج وال ِتهالَنَّك  

  إنما قَصرك تُرب الساهرهف

بعدها في الحافره حتى تعود  

من بعد ما صرتَ ِعظاماً ناخره  

ِليِخر أيضاً، إذا بِخر. وعود نخري، وقد قالوا ِمنِخر، وليس بالعايل: واملَنفِْعل من النى . األنف، مويسم
w   :قال الشاعر. املَنِخر أيضاً النخرة، واجلمع نخر
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  تَقْدع الذِّبان بالنُّخَِر

  .وأحسب النخر موضعاً. وقد مست العرب نخاراً ونخيراً

  و -ر-خ

وخار الرجلُ خيور خوراً وخؤوراً، إذا صار خواراً ضعيفاً، فهو خوار . خار الثور خيور خوِاراً، إذا صاح
اخلَو نيار بورة وكذلك عود خن اخلَويران. ربر من اإلنسان وغريه يقال طعن : واخلَوبالفجوة اليت فيها الد

وناقة خوارة، إذا كانت ِرخوة اللحم سبطَة العظام غزيرة، واجلمع . احلمار فخاره، إذا أصاب خورانه
  : قال الشاعر. خور

 ماَل باألجياد والعذَِر السكْر وقد  نِحن إلى قصر ابن خُوٍط نساؤكم

ه حنينق نارراللِّقاح الخُور ح  ى فوق أكبادها الِعشْروزعاِء حربج  

وِعنق . ورجل خوار من قوم خورة وما أبين اخلَور يف فالن. يعين أا ظمئت ِعشراً فقد حرقها العطش
رجل من العرب كان : العذْريواخلَوار . خوار، يعين النخلة إذا كانت كثرية احلمل تشبيهاً بالناقة الغزيرة

ومىت ورخ . وورخت الكتاب وأرخته. فأما اخلَور، وهو اخلليج من البحر، فأحسبه معرباً. عاملاً بالنسب
عجني : والورخية. الكتاب وأرخ، أي مىت كتب ذُكر عن يونس وأيب مالك أما مسعا ذلك من العرب

زبأ خوللخاء والراء والواو مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل. هيكثر ماؤه حىت ال يتهي.  

  ه -ر-خ

  .أُمهلت

  ي -ر-خ

: واألخيار. ورجل ِخيار من قوم ِخيار وأخيار أيضاً. ورجل خير، إذا كان فيه خري. ضد الشر: اخلَير

ورجل ذو ِخري، إذا كان . من العربقبيلة : وبنو اِخليار. وقد مست العرب خيراً وِخياراً. خالف األشرار
  .كثري اخلَير وزعم أبو عبيدة أنه فارسي معرب

  : قال العجاج. وريخت الرجلَ ترييخاً، إذا ذلَّلته

  بِمثلهم يريخُ المريخُ

  والحسب اَألوفَى وِعز جنْبخُ
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  .تعاىلوللخاء والراء والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا 

  باب الخاء والزاي

  مع ما بعدها من الحروف 

  س -ز-خ

  .أُمهلت

  ش -ز-خ

  .تشاخز القوم، إذا تعادوا وتباغضوا: شخزه يشخزه شخزاً، ويقال: الطعن يقال: الشخز

  ص -ز-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء والظاء

  ع -ز-خ

واخنزع متن الرجل، . واخنزع احلبلُ اخنزاعاً، إذا انقطع. بِقصدتيناخنزع العود اخنزاعاً، إذا انكسر : يقال
  .إذا احنىن من ِكبٍر وضعف

قال . وسميت خزاعة الخنزاعهم عن اَألزد إىل احلجاز، أي النقطاعهم عنهم أيام خرجوا من مأِرب
  : الشاعر

   كَراِكِرخزاعةُ عنّا في جموٍع  حلَلْنا بطن مر تخزعت فلما

  .الرملة تنقطع من معظم الرمل، الواو زائدة: واخلَوزعة. يف حلوٍل كراكر: أي كثرية، ويروى

  غ -ز-خ

  .أُمهلت

  ف -ز-خ
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اخلَطْر باليد، لغة : واخلَزف. معروف، وهو ما عمل من طني وشوي بالنار حىت يكون فَخاراً: اخلَزف
  .ا فعل ذلكميانية مر فالن خيِزف خزفاً، إذ

  ق -ز-خ

: وخزق الطائر، إذا ذرق ويقال لألمة. الطَّعن اخلفيف خزقه بالرمح وغريه، إذا طعنه طعناً خفيفاً: اخلَزق

  .يا خزاِق أَقِبلي، معدول عن اخلَزق، أي الذّرق

  ك -ز-خ

  .أُمهلت

  ل -ز-خ

واخنزل فالن عن . ارتد عن األمرواخنزل الرجل، إذا ضعف و. خزلْت الشيَء أخِزله خزالً، إذا قطعته
  .اسم امرأة، الواو زائدة مأخوذ من اخنزاهلا عن الكالم، أي انقطاعها عنه: وخوزلُ. جوايب، إذا عِيي عنه

. وجع يأخذ يف الظهر فيجسو ويغلظ: والزلَّخة. زِلخِت اإلبلُ تزلَخ زلْخاً، إذا مسنت: والزلْخ من قوهلم

  : قال

  أخذتْه زلَّخَهكأن ظهري 

خَهالِمفْض من طول جذبي بالفَِري  

لو العظيمة، واِملفضخة: الفَِريلْخ أيضاً من قوهلم. الواسعة: الدا ال : والزجه به زمح، إذا زجزخله بالر
  .ورِكي زلوخ، إذا كانت ملساء يزلَق فيها من قام عليها. طعناً

  م -ز-خ

. ِزمه خزماً، إذا خرقت وترةَ أنفه وجعلت فيها ِعراناً أو ِخزامة من شعر، فالبعري خمزومخزمت البعري أخ

وكل شيء ثقبته فقد خزمته، والطري كلّها خمزومة وخمرمة ألن . اخلشبة اليت تكون يف أنف البعري: والِعران
  : رقال الشاع. والنعام خمزم كذلك. وتراِت أنوفها خمزومة، أي مثقوبة

 صوتى للنَّعام المخزِم وأرفع  سينهى ذوي األحالم عنّي حلومهم

w  : وقال اآلخر
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 كأعناق المِطي المخزِم ِقِسياً  ما شَددنا شَدةً نصبوا لنا إذا

  بجْأواء تَردي بالوشيج المقوِم  في أدبارها ونَردها يصيحون

وقد مست . وخزمت اجلراد يف العود، إذا نظمته فيه. ماح، واحدها وشيجةالر: الكتيبة والوشيج: اجلَأْواء
فأما خزيمة فهو تصغري خزمة، وهي . العرب خازماً وخزيماً وخزاماً وخمزوماً وأخزم، وكلّه من اخلَزم

  : قال. شجرة هلا ِلحاء تفتل منه احلبال

مبني ِهالل بن قَد دونكم  

  واربطوهم بالخَزمفآِسروهم 

هو جد حامت طيىء، وهو : قال ابن الكليب". ِشنِشنةٌ أعرفها من أخزم: "ومثل من أمثاهلم. أي بِلحاء اخلَزم
الطبيعة واخلليقة، أي خليقة : والشنشنة. حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلَشرج بن أخزم بن أيب أخزم

شنة، أي ما شنشنها أخزم من نطفته وأصل هذا املَثَل أن أخزم كان بل ِشن: وقال قوم. أعرفها من أخزم
وغَطَفان تروي هذا . ِشنشنة من أخزم، أي نطفة من أخزم: جواداً فلما نشأ حامت ورأى الناس جوده قالوا

  : البيت لعقيل ابن علَّفَة وذلك أنه اجتلبه يف قوله

جوني بالدمرض نيإن ب  

  ها من أخْزِمِشنِْشنَةٌ أعرف

  من يلْقَ أبطاَل الرجال يكْلَِم

  : قال. البقرة، واجلمع خزوم، لغة هلذيل ومن واالهم من أزد السراة: واخلَزومة. ِنشِنشة: ورووا

موٍم ونَعشاٍء وخَز أرباب  

  .حلقة من شعر تكون يف أنف البعري: واِخلزامة

  .موضع: والزخم. ه يزخمه زخماًالدفْع الشديد زخم: والزخم

  ن -ز-خ

وكثر ذلك يف . خزنت الشيَء أخرنه وأخِزنه خزناً، إذا احتجنته وأدخرته، فأنت خازن والشيء خمزون
خزنت السر يف قليب أخزنه وأخِزنه خزناً، إذا كتمته وكذلك خزنت الكالم، إذا : كالمهم حىت قالوا

مرؤ القيسقال ا. صمت :  

  فليس على شيءِ سواه بخَزاِن  المرء لم يخْزن عليه لسانَه إذا

w  : قال طرفة. خِزن وخِنز: وخزنَ اللحم خِزناً وخنز خنزاً وخنزاً، إذا تغيرت رائحته، وقد قالوا
w
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ها ثمفينا لحم نخْزال ي  ِخرالمد لحم نخْزإنّما ي  

كل ما جعلت فيه الشيَء املخزون، : واِخلزانة. حجبته، الواحد خازن، ويجمع خزاناً أيضاً: وخزنة البيت
ر يف الترتيل قوله جلّ وعزاز". اجعلين على خزائن األرض: "وكذا فُسازة، لغة : واخلُننزغ، الواحدة خالو

  .ميانية

  .ا وخنرته بكلمٍة إذا أوجعته اخنزته حبديدة أو حنوها، إذا وجأته : والنخز من قوهلم

  .وزِنخ السمن والدهن يزنخ زنخاً إذا تغريت رائحته

    

  .زِخن الرجل يزخن زخناً، إذا تغري وجهه من حزن أو مرض: والزخن من قوهلم

  و -ز-خ

  .الطّعن بالرمح وخزه يِخزه وخزاً، إذا طعنه به: الوخز

  : قال ذو اإلصبع العدواين. زوه خزواً، إذا ساسه وقهره على أمرهوخزا الرجلُ الرجلَ خي

 وال أنت دياَني فتَخزوني عني  الِه ابن عمك ال أفضلتَ في حسِب

  : وقال لبيد. أي لست مِلكي فتقهرين وتسوسين

  إن صدقَ النَّفْس يزري باألمْل  النَّفْس إذا حدثتها إكِْذِب

 بالِبر للّه اَألجلّْ وآخْزها  ِذبنْها في التُّقَىأن ال تَكْ غير

  .أي سسها

  .فأما اجليل الذين يسمون اخلُوز فأعجمي معرب

  ه -ز-خ

  .الزخة مر ذكرها يف الثنائي وذكر نظائرها

  ي -ز-خ

وخِزي الرجلُ خيزى . ةخِزي الرجلُ خيزى خزياً وهو خزيان، إذا استحيا من قبيح يفعله، واالسم اخلزاي
  .وأخزاه اّهللا يخزيه، إذا مقته وأبعده، واالسم اِخلزي. ِخزياً من اهلَوان
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  .وزاخ عن الشيء يزيخ زيخاً وزيخاناً، إذا حاد عن الشيء ومال عنه

  .وللخاء والزاي والياء مواضع تراها إن شاء اللّه تعاىل

  باب الخاء والسين

  ف مع ما بعدهما من الحرو

  ش - س-خ

وضرب الرجلُ الرجلَ على رأسه فتشاخس ِقحفُه، إذا افترق . تشاخس أمر القوم، إذا افترق وتباين
  : قال أبو النجم. ِفرقتني

به سيف ذَكَر ضطٍل عوب  

فيما بين صدغيه اَألثَر شاخس  

  .متفرق: وأمرهم شخيس ومتشاِخس. وتشاخست أسنان الشيخ، إذا تفرقت

  ص - س-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد

  ض - س-خ

  .أُمهلت

  ط - س-خ

  .واحدة سِخط الرجلُ يسخط سخطاً وسخطاً فهو ساخط: السخط والسخط

وتسخط الرجل تسخطاً، إذا تغضب وتكره الشيَء، والشيُء مسخوط، أي . خالف الرضا: والسخط
  .مكروه

  ظ - س-خ

  . والغنيأُمهلت وكذلك حاهلما مع العني

w  ف - س-خ
w
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وخسف القمر، إذا . خسف األرض حىت يغيب ظاهرها، وخسف اّهللا م األرض خيِسفها خسفاً: اخلَسف
ال يقال انكسف القمر أصالً، : خسف القمر وانكسفِت الشمس قال بعض أهل اللغة: انكسف، ويقال

  : قال جرير. ا اللّهإمنا يقال خسف القمر،، وكسفَِت الشمس وكَسفَه

را  طالعةٌ ليست بكاسفٍة الشمسالليل والقَم تبكي عليك نجوم  

. الشمس طالعة تبكي عليك وليس يف ضوئها من القوة ما يكِْسف النجوم والقمر: املعىن: قال أبو بكر

 والقمر تستبني هي طالعة مظلمة والنجوم: يقول. ليست بكاسفٍة جنوم الليل وال القمر: وقال النحويون
وبئر خسيف وخسوف، إذا كُسر . ألن الشمس إذا أضاءت كسفت النجوم والقمر وأذهبت ضوءها

اخنسفت العني، : ويقال. مفازة بني احلجاز والشام: وخساف. ِجيلُها فلم ينتزح ماؤها، واجلمع خسف
باتا على : ، إذا باتا جائعني، ويقالخسف الرجلُ والدابة: ويقال. إذا عِميت وذهب حجمها حىت تغمض

  .رضي باخلَسف، أي بالدنيئة: ورمبا استعمل اخلَسف يف معىن الدنيئة فيقولون. اخلسف أيضاً

عقل سخيف، ورجل سخيف إذا كان : ومن ذلك. قليِل الغزل: خفّة الشيء، ثوب سخيف: والسخافة
  .مر أفسخه فَسخاً، إذا نقضتهوفَسخت األ. موضع: والسخف. نِزقاً خفيفاً

ورجل فيه فَسخة وفَسخ وفَكَّة، إذا كان ضعيف العقل . وانفسخ اللحم، إذا اخنضد من وهن يصيبه
  .والبدن

  ق - س-خ

زترإذا أصابه فتعلّق به ومل ي ،السهم اهلدف قسمي. خله كل خاِسٍق وحاب: "ويقال يف الر أَثِْبت" ،
  .الذي ميسح األرض حىت يصيب اهلدف: تعلّق يف اهلدف، واحلايبالذي ي: فاخلاسق

  ك - س-خ

  .أُمهلت

  ل - س-خ

قال . ال واحد هلا من لفظها: قال أبو عبيدة. ضعاف: وقوم سخل. ولد الضائنة، واألنثى سخلَة: السخل
  : الشاعر

 ِلداٍت غير وخٍْش سخِل خُدباً  ولقد جمعتْ من الصحاب سِريةً
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. شديدة اهلبوب: ضربة خدباء، إذا هجمت على اجلوف، وريح خدباء: يقال. اَألهوج: اَألخدب

  .وسخلِت النخلةُ فهي مسخلة، إذا نفَضت بسرها

  .صغار الطري وضعافها: والسخل. ومجع السخل من الغنم ِسخال

    

سه خلْساً واختلسته اختالساً، وخالست الرجل أخذُك الشيء اختالساً، خلست الشيَء أخِل: واخلَلْس
، وهي "بني احلُذَبا واخلُلْسة: "ومثل من أمثاهلم". ليس على املختِلس قَطْع: "ويف احلديث. خمالسةً وِخالساً

وأخلَس شعر الرأس، إذا كثر . احلُذْيا أيضاً بسكون الذال، فاحلُذَيا أن تعطيه الشيء بِطيبة من نفسك
  : قال. ، والشعر مخِلس وخليسشمطُه

  لما رأين ِلمتي خَِليسا

  رَأين سوداً ورأين ِعيسا

  : وقال اآلخر

  أفنان رأسك كالثغام المخِْلِس  أم الولَيد بعدما أعالقةً

وقد . مثله بهأخلس النبت، إذا خالط خضرته اليبيس، والنبت مخِلس تشبيهاً بالشمط، والشمط : ويقال
  .وأخلسِت األرض، إذا خالط يبيسها رطْبها. مست العرب ِخالساً ومخاِلساً

: قال األصمعي. وسلَخت الشاةَ وغريها أسلَخها سلْخاً، إذا كشطت عنها جلدها، والشاة سليخ ومسلوخ

كل شيء خرج من و. سلخت البعري: جلدت البعري وسلخت الشاةَ، وال يكادون يقولون: تقول العرب
وجئتك يف سلْخ شهر رمضان وغريه من الشهور، أي ". فانسلخ منها: "ويف الترتيل. شيء فقد انسلخ منه

فأما اَألصلَج، باجليم والصاد، . األصم: األصلع، وقالوا: واَألسلَخ يف بعض اللغات، قالوا. يف آخر ليلة منه
  : قال. فاألصلع ال غري

  ييخ اَألسلَِخحييِت يا بنتَ الشُّ

معروف، وأسودان ساِلخ، وقد قالوا : وأَسود ساِلخ. رجل أَصلَج لألصم: وذكر أبو زيد أن قيساً تقول
  .ساخلان واألول أعلى، وسود سواخل

  م - س-خ

مصدر خمست القوم أِمخسهم خمساً، إذا أخذت خمس أمواهلم أو : واخلَمس. نوع من العدد: اخلَمس
يوم من : واخلميس. ِظمأ من أظماء اإلبل: واِخلمس. ِقسم مال على مخسة: واخلُمس. هلم خامساًكنت 
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ومجع اخلُمس أمخاس، . أيام األسبوِع معروف، واجلمع أِمخسة، وقد مجعوها أِمخساء، مثل نصيب وأنصباء
للرجل إذا لبس الشيَء يضرب " يضِرب أمخاساً ألسداس: "ومثل من أمثاهلم. وكذلك مجع اِخلمس أمخاس

  .على صاحبه

فعأَي ِحني ،ماسيوغالم خ .ع: وثوب مخاسيى: وحبل خمموس. مخس أذْرقال. من مخس قُو :  

  شَد بعشٍْر حبلَه المخموسا

  في قَتٍَب لم يتَِّخذْ خُلوسا

  .اجليش يخمس ما وجد، أي يأخذه: واخلميس. وكذلك وتر خمموس

. السواد، سخم اللّه وجهه، أي سوده، يتكلّم ا عرب الشام: والسخم.  الفحم، لغة ميانية:والسخام

  .اِحلقد يف القلب، واجلمع سخائم، والرجل مسخم، إذا كان يف قلبه سخيمة: والسخيمة

.  كَفَله، وهو عيبوفرس ممسوخ العجز، إذا قلَّ حلم. تبديل اخلَلْق مسخه اهللا مسخاً فهو ممسوخ: واملَسخ

ال حقيقة : وطعام مسيخ. وأمسخ الورم، إذا احنمص واحنلَّ. وامرأة ممسوخة العجز، إذا كانت رسحاء
  : قال الشاعر. لطعمه، ورمبا خص بذلك ما كان بني احلالوة واملرارة

  فال أنتَ حلو وال أنتَ مر  مسيخ كلحم الحواِر وأنتَ

  ن - س-خ

تأخر األنف إىل الرأس وارتفاعه عن : اخلَنس: قال األصمعي. ارتفاع أرنبة األنف واحنطاط القَصبة: اخلَنس
  : قال زهري. الشفة وليس بطويل وال مشِرف، رجل أخنس وامرأة خنساء وقوم خنس

الن خُنْس كأن ةُ فالِجنابوعاج  فِذر الءالطاوياِت بها الم 

  : طائيوقال أبو زبيد ال

يح أنّي ولقد ِمتُّ غير  ها خَنْساءدبانت بو يوم  

  : قال ِضرار بن اخلطّاب. وقد خِنس خينس خنساً، وبه سميت املرأة خنساء وخناس

  أحاديث نَفٍْس وأسقامها  خُناس وإلمامها ألًمتْ

    

. نس الرجلُ عن القوم، إذا مضى يف خفْية فهو خانسوخ. والبقر كلها خنس، فلذلك مسيت البقرة خنساء

روا قوله جلّ وعزِس: "وفسباخلُن بيدة، : ، فقالوا"فال أُقِْسمِنس يف املغيب هكذا قال أبو عخالنجوم اليت ت
هرة يوم وسمي األخنس بن شِريق الثَّقفي حليف بين زهرة ألنه خنس ببين ز. أي تدخل فيه، واهللا أعلم w
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: وزعم قوم من املفسرين أن قوله عز وجلّ. بدر وكان حليفَهم مطاعاً فيهم فلم يشهدها منهم أحد

، الوليد بن املغرية واألخنس بن شِريق هذا، "وقالوا لوال نزلَ هذا القرآنُ على رجٍل من القَريتيِن عظيم"
  .قبيلة من العرب: وبنو خنيس. ساًوقد مست العرب أَخنس وخني. واهللا أعلم

فأما سِخنت عينه سخناً، وهو ضد قَرت، فليس إالّ بكسر . سخن املاُء سخانةً وسخوناً وسخناً أيضاً
مثل اخلَزيرة، طعام : والسخينة. شديد احلر: ويوم ساِخن وسخنان. اخلاء، وهكذا يقول بعض أهل اللغة

  : قال كعب بن مالك. ش وبنو مجاِشج تعير به يف اجلاهليةيلبك بشحم كانت قري

 ولَيغْلَبن مغاِلب الغَالِّب  جاءت سخينةُ كي تغالب ربها

قال . احلار من كل شيء: والسخن. شربت سخوناً، وهو كل ما شربته حارا مثل احلساء وغريه: ويقال
  : الشاعر

 ِسراج في الليلة الظلْماء ِف  سخْنَة في الشتاء باردةُ الصي

: والسخني بلغة عبد القيس، واجلمع سخاخني. أِجد سخنةً من حمى، أي حرا منها: ويقول الرجل

املَراجل، ال أعرف هلا واحداً من لفظها، إالّ أنه قد قيل : والتساخني. مسحاة منقلبة على هيئة القَدوم
: ، فاملشاوذ"أُِمرنا أن نمسح على املشاوِذ والتساخني: "ويف احلديث. كِتسخان، وما أدري ما حقيقة ذل

  .اِخلفاف يف هذا احلديث: العمائم، والتساخني

احلديدة اليت تدخل يف : وِسنخ النصل. األصل، وأصل كل شيء ِسنخه، واجلمع سنوخ وأسناخ: والسنخ
  .ِسيالنه: وِسنخ السيف. رأس السهم

باغ وما أشبه ذلك إذا كان يف البيت: ناخةوالسقال الشاعر. الوسخ وآثار الد :  

  وازدرتُ مزدار الكريم المفِْضِل  فدخلتُ بيتاً غير بيت سناخٍة

  .افتعلت من الزيارة: ازدرت

ن بفالن، إذا طردوه نخس بنو فال: ويقال. نخسك البعري وغريه بالعصا خنسته أخنَسه نخساً: والنخس
  : قال الشاعر. وخنسوا بعريه

  والداخلين على عثَمان في الداِر  الناِخسين بمرواٍن بذي خُشُِب

ضاغط يصيب البعري يف إبطه بعري به ناخس، إذا احتك إبطه بزوره، والناكت والناخس : والناِخس
ريب صحيح، واالسم النخاسة والنخاسة بياع الرقيق، ع: والنخاس. والضاغط قريب بعضه من بعض

  .لنب يصب على اإلهالة ويشرب: والنخيسة. بكسر النون وفتحها
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انتسخِت الشمس الظلَّ، وانتسخ : وكل شيء خلَف شيئاً فقد انتسخه. نسخك كتاباً عن كتاب: والنسخ
الشباب خ، مثل انتسخ. الشيبأيضاً ينس سخون.  

  و - س-خ

  .سوخ سؤوخاً وسوخاناً يف األرض، إذا غاب فيهاساخ ي

  .ضد النظافة، وِسخ يوسِخ وسخاً: والوسخ

هذا باخلاء املعجمة : قال أبو بكر. مصدر سخا يسخو سخواً فهو ساٍخ، إذا سكن من حركته: والسخو
وسخوت اجلَمر، إذا . سخو الرجل، إذا صار سِخيا: ويقال. سجا يسجو سجواً: وليس من قوهلم
  .حركته ليشتعل

  ه - س-خ

  .أُمهلت

  ي - س-خ

  .ساخ يسيخ سيخاناً، إذا رسِخ

وخيست الشيَء ختييساً فخاس خييس، إذا لينته ومرنته، . وخاس بالعهد خييس خيساناَ، إذا نكثَ وغدر
 من مسى املخيس خميساً علي بن أيب وبه سمي املخيس الذي يخيس فيه، بكسر الياء ال غري، وكان أول

ال يسمى ِخيساً حىت : وقال بعض أهل اللغة. شجر ملتف، واجلمع أخياس: واِخليس. طالب رضي اهللا عنه
وكل شيء ذلّلته فقد خيسته، والشيء . وخيست اإلبلَ وغريها، إذا ذلّلتها. يكون فيه حلْفاء وقَصب

  .خميس، مفعلخائس، فعل الزم له، والشيء 

  باب الخاء والشين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ص - ش-خ

    

. ما وقعت عليه العني منه، وال يكون إالّ جثَّة، ورأيت شخص الشيء: الشخص، شخص كلِّ شيء

بطن من : وبنو شخيص. وكل عظيم الشخص شخيص من دابة وغريها. عظيم الشخص: ورجل شخيص w
w
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.  الرجلُ ببصره، إذا أحد النظر رافعاً طَرفَه إىل السماء، وال يكون الشاخص إالّ كذلكوشخص. العرب

ضد : والشخوص. وشخص من مكان إىل مكان، إذا سار يف ارتفاع، فإن سار يف احندار فهو هابط
  .اهلُبوط، ومجع شخص شخوص وأشخاص وِشخاص

  ض - ش-خ

  .أُمهلت

  ط - ش-خ

  . بعض اللغات، طِخشت عينه طَخشاً وطَخشاًإظالم البصر يف: الطَّخش

  ظ - ش-خ

  .أُمهلت

  ع - ش-خ

الراكع يف : املستكني، واخلاشع: وللخشوع مواضع، فاخلاشع. خشع الرجلُ خيشع خشوعاً فهو خاشع
، وخشع ببصره، إذا غضه. خيَشع اإلنسان خراشي صدره، إذا ألقى من صدره بزاقاً لَِزجاً. بعض اللغات

إن الكعبة كانت : "ويف احلديث. قطعة من األرض تغلظ: واِخلشعة. واخلاشع واملُخِبث سواء. فهو خاشع
ةً على املاء فدحا اهللا من حتتها األرضعمن األرض: واخلاشع". ِخش املطمئن.  

  غ - ش-خ

  .أُمهلت

  ف - ش-خ

وأنشد األصمعي عن أيب عمرو بن . هامعها ِخشفُ: وظبية مخِشف. ولد الظيب، واألنثى ِخشفَة: اِخلشف
  : العالء لألعشى

  تُنَسىء في برد الظّالل غزالَها  وما ُأم ِخشٍْف بالعالية شاِدٍن
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واخنشفت يف الشيء، إذا . وكل شيء فضخته فقد حشفته. وخشفْت رأس الرجل باحلجر، إذا فضخته به
: واخلَشفَة. يخشف يف األمور يدخل فيها: شوفِمفْعل، وكذلك رجل خ: ورجل ِمخشف. دخلت فيه

  : قال أبو كبري اهلذيل. الصوت

  خَشْفَ الجنوب بيابسٍٍ من إسِحِل  تُسلَّ تَخشخشتْ أرياشُها فإذا

وبه سمي اخلُفّاش . سوء البصر، ورجل أَخفَش وامرأة خفْشاُء، وقد خِفشت عنيُ  الرجل خفَشاً: واخلَفَش
  .خشاف: ره بالنهار، وقد قلبوا ذلك فقالوالسوء بص

  .اخلَشف، وأحسبهم خيصون بذلك ما غلظَ منه: ويسمي بعض أهل اليمن اخلّزف

والفَشخ عند أهل احلجاز كالصفع عند أهل . فشخه يفخشه فَخشاً: ضرب الرأس باليد، يقال: والفَشخ
  .العراق ويسمى القَفْد أيضاً

  ق - ش-خ

  .أُمهلت

  ك - ش-خ

  .أُمهلت

  ل - ش-خ

. هذا خشلٌ من املُقل: الرديء من كل شيء وأَصله صغار املُقل ورديئه الذي ال يؤكل يقال: اخلَشل

  .ما تكسر من احلَلْي من الذهب والفضة: واخلَشل أيضاً

نية وقد تكلم اِملصفاة لغة ميا: واِملشخلَة. شخلْت الشراب أشخله شخالً، إذا صفّيته: من قوهلم: والشخل
  .صافَيته، عريب صحيح، وإن كان قد ابتذل: وشاخلت الرجل. صِفيه: وشخلُ الرجل. ا غريهم

  م - ش-خ

العظام الرقاق فيما بني : اخلياشيم: وقال األصمعي. األنف، واجلمع اخلياشيم، هكذا قال قوم: اخلَيشوم
  : الرمةوقال ذو . أعلى األنف إىل الرأس، والواحد خيشوم

  بعد الرقاد وما ضم الخياشيم  كأنما خالطت فاها إذا وِسنتْ
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. عظيم األنف، وكذلك جبل خشام عظيم الرعن، وهو أنف اجلبل املشرف على األرض: ورجل خشام

  : قال الشاعر

 معتَز الجبال خُشاِم وَأرعن  وكم خَلَّفَتْ أعناقُها من نحيزٍة

  : وقال أيضاً

  وراء الثنايا شَخْص أكْلَفَ مرِقل  به الرعن الخشام كأنَّه يضحيو

وأخشم أيضاً وختشم . داء يصيب يف األنف فتننت رائحته والرجل خمشوم، إذا أصابه ذلك: واخلُشام
  .الرجل، إذا خالطت رائحةُ الشراب خيشومه، واالسم اخلُشمة

  : قال الشاعر. ىت تدمى، وكان النساء يفعلن ذلك يف املآمتخمش الوجه باألظفار ح: واخلَمش

حيٍر في تفارِط بيِننا وُأمِلِق  بتَخِْمش وتَح متى تأِتها األنباء  

بِحري بن عبد اهللا القشريي قتله قَعنب الرياحي يوم املَروت فقال رجل من بين متيم هذا : قال أبو بكر
خمش خيِمش وخيمش، : ويقال. بيينا، أي اختالفنا وتباعد بعِضنا من بعضتفارط : البيت، وأراد بقوله

  : قال الشاعر. ومجع خمش خموش. وبني القوم خماشات، أي عداوات ودماء

ى هاِشمنا فإن كنِت غَضبدفاملئي وجهِك الجميَل خُموشا  ج  

    : قال اهلذيل. البعوض، ال واحد هلا من لفظها: واخلَموش

  وعى ركٍْب، ُأميم، ذوي ِهياِط  كأن وعى الخموش بجانبيه

وعى : هم يف ِهياط وِمياط وقوله: ذوي ِهياط، أراد اختالط األصوات، يقال: أراد أُميمة فرخم وقوله
  .الصوت: اخلموش، الوعى

أشجم فهو : قالوا أيضاًشخم اللحم تشخيماً وشِخم شخماً، إذا تغيرت رائحته فهو شاخم، وقد : ويقال
  : قال الراجز. شخم فم الرجل وشخم، إذا تغيرت رائحته من الِكبر: وقد قالوا. مشِخم، وليس بالعايل

هه مثَلّما رأت أنيابلم  

هوِلثَةً قد ثَِنتَتْ مشخِّم  

أَشخم فهو : يأ للبكاء، وقد قالواوشخم الرجلُ وشخن، إذا . استرخت وتغيرت: ثَِنتت وثَِتنت أيضاً
  .مشِخم، وليس بالعايل

  .وشمخ الرجلُ بأنفه يشمخ شمخاً وشموخاً، إذا تعظّم وتكبر رجل شامخ

  .بطن من العرب: وبنو شمخ. وقد مست العرب شمخاً وشماخاً وشاِمخاً. عاٍل مرتفع: وجبل شامخ

w  . متخش القوم، إذا كثرت حركتهم.كثرة احلركة، لغة ميانية: والتمخش
w
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  ن - ش-خ

وقد مست العرب خشيناً ومخاِشناً وأَخشن . واخلَِشن ضد اللَّين. خشن الثوب خيشن خشونةً فهو خِشن
  : قال الراجز. اخلَِشن املَس: واحلَجر األخشن. بطنان منهم: وبنو خشناء وبنو خشين. وخِشناً

ميحأنا سرايهومعي ِمد   

وايهذي الد تُها لفيكددَأع  

والثِّنايه اَألخْشن رجوالح  

ورجل . دوى فمه، إذا لصق ريقُه بفمه من العطش أو غريه: أن ييبس الريق على شفتيه يقال: الدواية
  ".أُخيِشن يف ذات اهللا: "ويف احلديث. خِشن يف دينه، إذا كان متشدداً فيه

  .وشخن الرجلُ يشخن تشخيناً، إذا يأ للبكاء

  و - ش-خ

  .الرديء من كل شيء وخش الشيُء وخاشةً ووخوشةً، إذا ردؤ: الوخش

  ه - ش-خ

  .أُمهلت

  ي - ش-خ

  .خِشيت الشيَء أخشاه خشياً وِخشياناً ومخِشيةً

  .ثياب من الكَتان ِغالظ عريب صحيح معروف: واخلَيش

  .شاخ الرجلُ يشيخ شيخاً وشيخوخةَ فهو شيخ، وشيخ تشييخاًو

: وقد قيل. ومجع شيخ أشياخ وشيوخ وشيخة وِشيخان أيضاً فأما قوهلم مشائخ فال أصل له يف العربية

  : قال عبيد. امرأة شيخة

 شيخةٌ رقوب كأنها  باتت على إرٍم عذوباً

  : وقال اآلخر". أعِذبوا عن النساء: "ويف احلديث.  املأكل واملشربعذوباً، أي جائعة ممتنعة عن: قوله

  كأن لم تَري قبلي أسيراً يمانيا  وتضحك منّي شيخةٌ عبشميةٌ

w  باب الخاء والصاد
w
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  مع ما بعدهما من الحروف 

  ض - ص-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الطاء والظاء والعني والغني

  ف - ص-خ

اإلشفى : واِملخصف. صفها خصفاً فهي خمصوفة وأنا خاصف، إذا أطبقت عليها طَبقاًخصفت النعلَ أخ
وكل شيء ظاهرت . وكل لونني اجتمعا فهما خصيف. وحبل خصيف فيه سواد وبياض. يخصف به

". ةيخِصفَاِن عليهما من ورِق اجلن: "بعضه على بعض فقد خصفته، وكذلك فسر أبو عبيدة قوله عز وجل

  : قال األعشى. ِجالل البحرين اليت يكرت فيها التمر: واخلَصف

  أهُل النَّبوك وعير فوقها الخَصفُ

فيه سواد وبياض، : وظليم أَخصف. أبو قبائل من العرب: وخصفَة بن قيس. حتمل اخلَصفا: ويروى
وفرس . واد والبياضوكل لونني جمتمعني فهما خصيف، وأكثر ذلك الس. ونعامة خصفاء كذلك

فصفاء، إذا : أَخصطُ، والشاة خبإذا ارتفع البياض من بطنه إىل جبينه، فإذا كان البياض على بطنه فهو أَن
  .كانت كذلك

  .حفْر األرض باِملصخفَة، وهي اِملسحاة، لغة ميانية، واجلمع مصاِخف: والصخف

  ق - ص-خ

  .أُمهلت

  ك - ص-خ

  .أُمهلت

  ل - ص-خ

هان يف الرمي وغريه: ل من قوهلماخلَصعلى الر لَه، إذا غَلَبصوختاصلَ الرجالن، إذا تراهنا . أحرز فالن خ
كل حلمة فيها عصب، واجلمع : واخلَصيلة. الطاقة منه، واجلمع خصل: واخلُصلَة من الشعر. يف الرمي
  : قال رؤبة. عصباًكل حلمة استطالت وخالطت : وخصائل الفرس، قال أبو عبيدة. خصائل
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  قد طاوعتْ من مشِْقِه الخَصائال

 زرا ولما تُعِطِه النَّخائال

  .واخلَصلَة احلسنة يف الرجل، واجلمع ِخصال فالن حسن اِخلصال وقبيحها. بطن من العرب: وبنو خصيلَة

    

وخالصة . ته من كَدر أو درنوخلَص الشيُء خيلُص خلوصاً وخالصاً وخلَّصته أنا ختليصاً، إذا صفَّي
وأَخلص الرجل الود إخالصاً، فهو . ما أُلقي فيه من متر أو سويق ليخلَّص به، وهي اِخلالصة أيضاً: السمن
وختلّصت من . مثل اخلالص، سواء: واخلُلوص. وفالن من خلصان فالن، إذا كان من أصفيائه. مخِلص

وخذْ . موضع: واخلَلْصاء. ص الظيب والطائر من اِحلبالة، إذا أفْلَت منهاالشيء ختلصاً، إذا سلمت منه، وختلَّ
وفالن من خلَصاء . شهادة أنْ ال إله إال اللّه ألا أخلصت اإلميان: وشهادة اإلخالص. هذه خالصةً لك

ة اإلخالص وبحتم بكلم: "ويف كالم فاطمة صلوات اللّه عليها. فالن ومن خلْصانه، إذا كان من خاصته
  .صنم كان يعبد يف اجلاهلية: وذو اخلَلَصة". مع النفَر البيض اِخلماص

جماع حلم األجفان يقال له : وقال األصمعي. حلم باطن املقلة، هكذا قال بعض أهل اللغة: واللَّخصة
رجل أَخلَص : لَّخص، يقالاللَّخص، فإذا تغضن أعلى العينني من اجلفن وكَثُر تغضن حلِمه وِغلَظُه فذلك ال

لَِخصت عني الرجل تلخص لَخصاً، إذا ورم ما حوهلا، والعني لَخصاء، والرجل ألْخص، . وامرأة لَخصاُء
  .ومجع اللَّخصة ِلخاص

  .اَألصم الشديد الصمم يف بعض اللغات: واألصلَخ

  م - ص-خ

وفالن . حد منهما خصم صاحبه ألنه خياصمهاملخاِصم واملخاصم، ومها خصمان، أي كل وا: اخلَصم
وهل أتاك نبأُ : "ويف الترتيل. خصمي، الذكر واألنثى والواحد واجلميع فيه سواء، وهي اللغة الفصيحة

روا اِملحرابم إذ تسوفهذا يف معىن اجلمع، يعين املالئكة الذين دخلوا على داود ففزع منهم"اخلَص ، .

بل هم قوم : "ويف الترتيل. ورجل خِصيِم وخصيم، إذا كان جِدالً. صومخصم وخصمان وخ: وقالوا
  : وأنشد". خِصمون

  خَصم َأبر على الخُصوم َألنْدد  على ِجدل الجدول كأنّه يوفي

وقد مجعوا ". وهو يف اِخلصام غري مبٍني: "ويف الترتيل. مصدر خاصمته خماصمةً وِخصاماً: واِخلصام
  : قال الشاعر. اً خصماء مثل عليم وعلَماء، ومجعوا خصماً خصوماًخصيم
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  صُل يوم التقت عليه الخُصوم  في سميحةَ القائُل الفا وأبي

  .خذ بأخصامه، أي بنواحيه: يقال. جوانب الِعدل واجلُوالق الذي فيه العرى: واخلُصم، واجلمع أخصام

: مص خمصاً، إذا دق، ورجل خميص واجلمع خمص، وأكثر ما يقالِمخص بطنه خي: واخلَمص من قوهلم

ال بد للِبطْنة : "ومثل من أمثاهلم. اجلوع: واخلَمص. خمصان مل يذكروا البطن: خميص البطن، فإذا قالوا
: مصةواملَخ. بطنها املرتفع عن األرض من باطنها، واجلمع أخامص. وأَمخَص القدم". من خمِصِة تتبعها

  .ااعة، وكذلك فُسر يف الترتيل

  : قال الشاعر. اجلائع: واخلَميص أيضاً

 غَرثَى يِبتْن خَمائصا وجاراتُكم  تبيتون في المشْتَى ِمالء بطونُكم

ِكساء مربع : واخلَميصة. خمصان البطن: رجل خمصان وامرأة خمصانة، بفتح اخلاء، ورمبا قالوا: وقالوا
  : قال األعشى. م، كان الناس يلبسوا فيما مضى، وأكثر ما تكون سوداًمعلَّ

 وِجرياالً نضيراً دالِمصا عليها  إذا جردت يوماً حِسبتَ خَميصةً

  .واملَخمصة من اجلوع مجعها مخامص. األملس الرباق: الدالِمص

  : قال العجاج. ؤملهوصمخته الشمس تصمخه صمخاً، إذا أصابت ِصماخه حىت ت

  لَعِلم الجهاُل أنّي ِمفْنَخُ

  ِلهامهم َأرضه وَأنْقَخُ

  ُأم الصدى عن الصدى وَأصمخُ

  .أراد بأُم الصدى ِجلدة الدماغ، وشبه ما فيها بالصور، وهو طائر أبيض

  .لغة يف املَسخ: واملَصخ

  ن - ص-خ

  .لغة يف سخن، وهو احلار: وماء صخن. ة ميانية، واجلمع اخلُصنالفأس الصغري، لغ: اخلَِصني

  و - ص-خ

قال . هنية تطلع منه عند إدراكه: وخوصة العرفَج. خوص النخلة، معروف، واحدا خوصة: اخلُوص
  : الشاعر، أنشدنيه الرياشي

w فسِجالديرين دهن البن بجبانة  لعطّاٍر أتانا يسومنا عِجبتُ
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  بنَوِر الخزامى أو بخُوصِة عرفَِج  له عطّار هالّ أتيتَنا فقلتُ

    

وخِوصت عني الرجل والدابة تخوص خوصاً، إذا غارت، والعني . وخوضِت الفسيلة، إذا تفتح سعفُها
قال .  رأسه وحليتهخوص فيه الشيب، إذا فشا يف: ويقال. ضيقة: وبئر خوصاء. خوصاء واجلمع خوص

  : الشاعر

عوالنَّز قد شاع في رأسه التّخويص  

  .لغة يف الوسخ، تراه يف املعتل إن شاء اهللا: والوصخ

  ه - ص-خ

  .قد مر ذكرها يف الثنائي

  ي - ص-خ

رجل أخيص وامرأة خيصاُء، إذا كانا : أن تكون إحدى العينني صغريةً واألخرى كبريةً يقال: اخلَيص
  .ذلكك

  باب الخاء والضاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ط - ض-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الظاء

  ع - ض-خ

ع خضوعاً، إذا ذلَّ، وكل ذليل خاضغٌ وكذلك قال أبو عبيدة يف قوله جلّ وعزالرجل خيض عضخ :

. ن الفَرس إذا جرىالصوت الذي يسمع من بط: واخلَضيعة. ، واهللا أعلم"فظلَّت أعناقُهم هلا خاِضعني"

  : قال الشاعر

 الذّئب بالفَدفَِد وعوعةُ  كأن خَضيعةَ بطِن الجواد
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قال . اختالط األصوات يف احلرب: واخلَيضعة. املطاطىء رأسه وعنقَه كاملُظهر للذلّ واالستكانة: واخلاِضع
  : لبيد

هعضتحت الخَي الضاربون الهام  

: ، فزادوا الياء فراراً من الزحاف وقالوا"والضاربون اهلام حتت اخلَضعه: "لبيدإمنا قال : قال أبو حامت

وخضع الرجلُ وأَخضع، إذا كان كالمه للنساء، . السياط: السيوف، والبضعة: اخلَضعة والبضعة، فاخلَضعة
ع ونعامة خضعاء إذا كان يف عنقها وظليم أَخض. وقد نهي أن خيضع الرجلُ لغري امرأته، أي يلين كالمه

. متطأِمن: منِكب أَخضع، أي متطأِمن، وعنق أَخضع: وقال أبو حامت. تطَأْمن، وكذلك يقال للفَرس

  : وأنشد للفرزدق

  خُضع الرقاب نَواِكس األبصاِر  الرجاُل رأوا يزيد رأيتَهم وإذا

  : قال ذو الرمة. عنق أَخضع، أي مائل: وقال مرةّ أُخرى

  شُفافاتُ أعجاز الكَرى فهو َأخْضع  قَفَراٍت دببتْ في عظامه أخي

  .وقد مست العرب مخضعة

  غ - ض-خ

  .أُمهلت

  ف - ض-خ

  : قال الراجز. خضف العير وغريه خيِضف خضفاً وخضافاً، إذا ضرط

  إنّا وجدنا خَلَفاً بئر الخَلَفْ

  اء بالِحمل خَضفْعبداً إذا ما ن

أحد فرسان العرب املشهورين وله : وفارس خضاِف، مثل حذام. يا خضاِف، معدول: ويقال لَألمة
  .اسم فرسه: حديث وخضاِف

والقوم يف . وعيش خافض رافغ، إذا كان واسعاً سهالً. ضد الرفْع خفضته أخِفضه خفْضاً: واخلَفْض
: تقول العرب: قال أبو حامت. خافضة: ويقال للخاتنة. عيش سهل واسعخفض من العيش، إذا كانوا يف 

الغالم اجلاريةَ وال خفضت وال يكادون يقولون ختنت ،اجلارية وختنت الغالم ويقال للرجل إذا . خفضت
  .خفِّض عليك: أُمر بتسهيل الشيء
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. رطَب يشدخ وينتبذ: ذي نهي عنهوالفَضيخ ال. فَضخك الرطَبة وما أشبهها إذا شدختها: والفَضخ

وكل شيء اتسع فقد . اآلنية اليت ينتبذ فيها الفَضيخ: واملَفاضخ. حجر يفضخ به البسر وجيفَّف: واِملفْضخة
  : قال الراجز. الدلو الواسعة: واِملفْضخة. انفضخ

لّخَهكأن ظهري أخذته ز  

خَهالِمفْض من طُول جذبي بالفَِري  

  ق - ض-خ

  .أُمهلت

  ك - ض-خ

  .أُمهلت

  ل - ض-خ

وأخضلَ الثوب أيضاً، إذا ابتلَّ، . خِضلَ الثوب خيضل خضالً وأخضلته أنا إخضاالً، إذا بلّلته باملاء
: وتقول العرب. وأخضلَ املطر األرض إخضاالً، إذا بلّها باملاء، واألرض مخضلة واملطر مخِضل. إخضاالً

:  اشهأبت، فراراً من الساكنني، إذا اخضرت وغضت أغصانها، ورمبا مدوا فقالوااخضألّت الشجرةُ، مثل

وزعم قوم أن خضلَّة الرجل . الروضة الغِمقَة النِدية: واخلَضيلة، زعموا. اخضالَّت كراهيةً للهمزة أيضاً
متنيت خضلَّةً ونعلني : وقال بعض فتيان العرب ىف سجع. بل خضلَّة اسم امرأة: وقال آخرون. امرأته
  : قال الشاعر. واخلَضل أيضاً، زعموا أنه اللؤلؤ، لغة ألهل يثرب خاصةً. وحلَّة

ةَ أنزلتْني وإنخَطْم ل الخُروتُ  قُرومبحيث ترى من الخَض  

  .الثُّقَب: اخلُروت

  م - ض-خ

    

ويف كالم أيب ذَر . حنو اخلَضد: واخلَضم. ماًأكلُ الدابة الشيَء الرطْب خضم الكَُأل خيِضمه خض: اخلَضم
: ورجل ِخضم". نرعى اخلَطائط ونِرد املَطائط وتأكلون خضماً ونأكل قَضماً واملَوِعد اّهللا: "رضي اللّه عنه

w  : قال العجاج. اجلمع الكثري: واِخلضم. كثري املاء: وحبر ِخضم. كثري املعروف
w
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  ضمفاجتمع الِخضم والِخ

  فخَطَموا َأمرهم وزموا

  : قال الراجز. عظمة الذِّراع، وهي ما غلظ منها مما يلي املَرِفق: واخلُضمة. معظمه: وخضمة كل شيء

  يبري بإرعاِش يميِن المؤتلي

  .مل يأْل يف كذا، أي مل يقصر: من قوهلم

  خُضمةَ الذّارع هذَّ الِمنْجِل

  : ي ينشد هذاوكان األصمع

  خُضمةَ الذِّراع هذَّ المختلي

  .الضعف واالرتعاش: بإرعاس، وهو أجود، واإلرعاس: بإرعاش ويروى

كثري اللحم عظيم اِجلرم، وامرأة ضخمة، ضخم الرجلُ ِضخماً وضخامةً، مثّ كثر يف : ورجل ضخم
قبيلة : وبنو عبد القيس بن ضخم. مر ضخمشأن ضخم وأَ: كالمهِم حىت جعلوا كلَّ عظيم ضخماً، فقالوا

  .من العرب العاربة قد درجوا

  .وتضمخ اإلنسانُ بالطِّيب تضمخاً، إذا تطلّى به، وضمخته تضميخاً

  : وأنشد األصمعي. ومتخضت احلُبلى، إذا دنا ِوالدها فهي ماِخض. ومخضت السقاء وغريه أخمُضه مخضاً

 أنَى ولكّل حاملٍة ِتمام  ن له بيوٍمتمخَّضِت المنو

. ومجع ماِخض مخض. احلُوار إذا حمل على أمه من العام املقبل، واجلمع بنات مخاض: وابن املَخاض

  : قال الراجز

  َأنْقَض إنقاض الدجاج المخِض

اللنب املخيض و. ومِخضت الناقةُ واملرأة، إذا دنا ِوالدها فهي ماِخض، ومِخضت فهي ممخوضة
متخضت السماُء للمطر، إذا : الذي قد أُخرج زبده، مثّ كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا: واملمخوض

  .يأت، ومتخضت هذه الليلةُ عن يوم سوء، إذا كان صباحها صباح سوء

  ن - ض-خ

  : قال الطِِّرماح. خاضن الرجلُ املرأةَ خماضنةً وِخضاناً، وهو شبيه باملغازلة

  تُخاِضن أو تدنو لقول المخاِضِن  إلي القوَل منهن زولَةٌ وَألْقَتْ

w  : قال الشاعر. دون النضح: والنضخ
w
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  فَخْذَيه نَضخَ العبديِة الجلَال  بالبول والغباِر على ينِْضخُ

جللل مجع جلَّة، تنضح اجلُلَّة حىت ينِضح ونضح مجيعاً باحلاء، والعبدية منسوبة إىل عبد القيس، وا: ويروى
  .تِلني ليكرت فيها التمر

  و - ض-خ

خضت املاَء أخوضه خوضاً، وكذلك كل شيء خضته وخضت له السويق وما أشبهه من الشراب، إذا 
. تلطكل شيء حركت به السويق وحنوه حىت خي: واِملخوض. أوخفته باملاء، أي ضربته باملاء حىت خيتلط

وهلذا موضع يف االعتالل تراه إن . وخاض القوم يف احلديث وختاوضوا فيه خوضاً وخماوضةً، إذا تفاوضوا
  .شاء اهللا تعاىل

  .الطعن غري املبالغ فيه وخضه بالرمح يِخضه وخضاً: والوخض

ضاخاً، إذا وواضخت الرجل مواضخةً وِو. وضاخ وأَضاخ: جبل معروف أو موضع، وقالوا: ووضاخ
  .فالن يباري الريح: فعلت كما يفعل، مثل قولك باريته مباراةً من قوهلم

  ه - ض-خ

  .قد مر ذكرها يف الثنائي

  ي - ض-خ

  .هلا مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل

  باب الخاء والطاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ظ - ط-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع العني والغني

  ف - ط-خ

خطْف الطائِر جبناحيه إذا أسرع الطريان خطَف خيِطف خطْفاً وخِطف خيطَف واملصدر فيهما : اخلَطْف
". خيطَف"، و "خيِطف أبصارهم: "وقد قُرىء. وكل أَخٍذ يف سرعة فهو خطْف. اخلَطْف، لغتان فصيحتان w
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وتسمى خمالب السباع . تذبهالكُالّب الذي يعلَق بالشيء ليج: واخلُطّاف. طائر معروف: واخلُطّاف
  : خطاطيفها، ومنه أُرى قول النابغة

 تَمد بها أيٍد إليك نوازع  خَطاطيفُ حجن في حبال متينٍة

  : وقال آخر. أي خمالب املنية، وهذا مثل

  رأى الموتَ بالعينين َأسود َأحمرا  إذا عِلقَتْ ِقرناً خَطاطيفُ كَفِِّه

  : جد جرير لقولهوسمي اخلَطَفَى 

  يرفَعن بالليل إذا ما َأسدفا

 ِجنّاٍن وهاماً رجفا أعناقَ

 بعد الكَالل خَيطَفَا وعنَقاً

    

وخطّاف . ، وهي كاخلُلْسة، واللّه أعلم"إالَّ من خِطف اخلَطْفَةَ: "ويف الترتيل. أي سريعاً، الياء زائدة
  .وأَخطَف الرجلُ إخطافاً، إذا مرض مث برأ. احلديدة اليت تدور فيها: البكْرة

. وجدت على قليب طَخفاً، أي غَما: والطَّخف من قوهلم. السحاب الرقيق: والطِّخاف. موضع: وِطخفَة

  .موضع، زعموا: والطَّخف. الغيم الرقيق: مثل الطَّخاء، والطَّخاء: والطَّخف

  ق - ط-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف

  ل - ط-خ

  .طويلة األذنني: وشاة خطْالء. االضطراب خِطلَ خيطَل خطَالً: اخلَطَل

طويل : ورمح خِطلٌ. هكذا يقول األصمعي. اضطرابه واختالفه، وبه سمي األخطل: واخلَطَل يف الكالم
  .السنور، الياء زائدة: واخلَيطَل. شديد االضطراب

تلط القوم اختالطاً، يف احلرب خاصةً، إذا تشابكوا، واالسم واخ. خلْطُك الشيَء بعضه ببعض: واخلَلْط
  : قال الراجز. اِخلالط

  التَ أوان يكره الِخالطُ

w  : قال الشاعر. ورجل ِمخلَط ِمزيل، إذا كان خيالط األمور ويزايلها علماً ا
w
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  يِجدني ابن عم ِمخْلَطَ األمِر ِمزيال  وإن قال لي ماذا ترى يستشيرني

  : قال الشاعر. بانَ اخلليط، ويجمع اخلليط خلطاء وخلُطاً: املُحالّ يف املوضع، ومن ذلك قوهلم: واخلَليط

 حرباً تفرقُ بين الِجيرة الخُلُِط  سائْل مجاِور جرم هل جنَيتُ لها

ين قد خلطا أمواهلما ، أي الرجلني اللذ"وإن كثرياً من اخلُلَطاء لَيبغي بعضهم على بعض: "ويف الترتيل
. شبت الشيَء بالشيء، إذا خلطته به: أُشابتهم، من قوهلم: وأخالط الناس. بعضها ببعض حنو الشريكني

  .واختلط الفرس وأخلطَ، إذا قصر يف جريه. وعلى ماء بين فالن أخالط من الناس، أي من قبائل شىت

ولَطَخت فالناً بشر، .  لَطْخ من سحاب، أي قليلويف السماء. كل شيء لطخته بلون غري لونه: واللَّطْخ
  .مِعيب: مزنون به، وكذلك ملطوخ الِعرض: ورجل ملطوخ بالشر. إذا أصبته به

  م - ط-خ

خطْم السبع وخطْم : مث كثر ذلك حىت قيل. خطْم الدابة، وهو ما وقع عليه اِخلطام من أنف البعري: اخلَطْم
ضربه على خطْمه ومخِطمه، إذا ضربه على : املَخاطم، الواحد مخِطم، يقالالفَرس وسميت األنوف 

  .أنفه

ت العرب خطامة وخطيماً. طويل األنف: ورجل أَخطَمطامة. وقد مسوبنو خ : بطن من طىيء منهم علي
  .رعن اجلبل: واخلطَمة يف بعض اللغات. طويل األنف: ورجل أَخطَم. بن حرب الطائي احملدث

وختمط . حامض: ولنب خاِمط. كل شجر ال شوك له، وكذلك فُسر يف الترتيل واهللا أعلم: واخلَمط
وقال بعض أهل . خمطْت اجلدي، إذا سمطْته وشويته: ويقال. الفحلُ، ِإذا هدر للصيال أو إذا صال

ثر ما يقال ذلك للضأن وال ال يسمى مخيطاً حىت يشتوى جبلده فهو حينئذ مخيط وخمموط، وأك: اللغة
مخَطْت اجلدي إذا شويته جبلده، وسمطْته إذا حنَّيت عنه شعره ومل يشو : يقال للمعز واختلفوا فيه فقالوا

دعب.  

فرس أَطْخم، وهو األدغم، وهو الذي لونُ وجِهه وخطِْمه أشد سواداً من سائر بدنه، : والطَّخم من قوهلم
  .سمى بالفارسية الديزجوهو الذي ي

  .طَمخ بأنفه وطَخم، إذا تكبر وشمخ: ويقال

ومر . ما ينتزع من األنف: واملُخاط. امتخط فالن، إذا أخرج ما يف أنفه: معروف من قوهلم: واملَخط
تزع اجللدةَ الذي ين: واملاِخط. فالن برحمه وهو مركوز فامتخطَه، إذا انتزعه وامتخطَ سيفَه، إذا استلَّه

  : قال ذو الرمة يصف ناقة. الرقيقة عن وجه احلُوار
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  مهريٍة مخَطَتْها ِغرسها الِعيد  القُتود على عيرانٍة ُأجٍد فآنْم

  .قبيلة من مهرة بن حيدان: املَشيمة وما فيها، وهو الوعاء الذي خيرج مع الولد والِعيد: الِغرس

  .مطخه بيده، إذا ضربه ا: يقال. واءمثل املَطْج، س: واملَطْخ

  .التكبر رجل شامخ بيده وطامخ بأنفه: والطَّمخ

  ن - ط-خ

  : قال الشاعر. خنطَه خيِنطه خنطاً، إذا كَربه مثل غَنظَه، والغنظ واخلَنظ مبعىن واحد: اخلَنط، زعموا، يقال

   العياِرغَنَظوك غَنْظَ جرادِة  ولقد لَِقيت فوارساً من قومنا

  .واحدة اجلَراد، وهلا حديث: اسم رجل، وجرادة: العيار

    

طَِنخ الرجلُ يطنخ طنخاً وطَنخاً أيضاً، إذا أكل دمساً فلَِقست منه نفسه، والرجل طَيخ : والطَّنخ، يقال
وزعم بعض أهل اللغة . موطنخ الدسم قلبه تطنيخاً، إذا غطَّى قلبه حىت ال يشتهي الطعا. وطانخ ومطنخ

ما أدري : ويقال. ِعنك من الليل، وال أدري ما صحته: مر ِطنخ من الليل، كما قالوا: أن العرب تقول
  .أي النخط هو، أي أي الناس هو

  و - ط-خ

  .الغصن: اخلُوط

ة يقال: واخلَطْوطْوطْواً: مجع خأَيضاً. خطا خيطو خ واخلَطْو :طْوة هي مصدر خطا خةً واحدة، واخلُطْو
  .املسافة بني القدمني يف املشي

: وليلة طَخياء. السحابة الرقيقة: والطَّخوة والطَّخية. وطَخا الليل طَخواً وطُِخيا، إذا أظلم فهو طاخ

  .مظلمة

 واِخط، إذا جاوز وفَروج. ووخطَه بالرمح، إذا طعنه. وخطَه الشيب ِخيطُه وخطاً، إذا ظهر فيه: ويقال
  .حد الفراريج وصار يف حد الديوك

  ه - ط-خ

  .قد مر ذكرها يف الثنائي، وهلا يف الرباعي مواضع تراها إن شاء اهللا تعاىل
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  ي - ط-خ

. الوتد: واخلَيطة، يف لغه هذيل. وِخطْت الشيَء أخيطه ِخياطة، فهو مخيط وخميوط. واحد اخليوط: اخلَيط

  : قال شاعرهم

طٍَة لَّىتَدوخي نابِل  عليها بين ِسب صاِة نابل وابنالو شديد  

بل اخليطة خيط مشدود : وقال بعض أهل اللغة. احلبل الذي يتدلّى به: يعين مشتار العسل، والسب هاهنا
 وابن نابل: وقوله. يف طَرف احلبل وطرفه اآلخر يف يد املُشتار، فإذا احتاج إىل احلبل جذبه بذلك احلبل

القطيع من النعام، واجلمع ِخيطان، : واِخليط واخلَيط، بكسر اخلاء وفتحها. نابل، أي حاذق وابن حاذق
  : قال. وكان األصمعي خيتار الكسر

  لو أن من باُألدمى والداِم

  عندي ومن بالعِقد الركاِم

  لم أخشَ ِخيطاناً من النَّعاِم

  .عه خيوطواخلَيط الذي يخاط به معروف ومج

  .ما ِخيط به: واِملخيط من كلّ شيء

  : قال الراجز. كلّ ما ِخطْته: واملَِخيط

  هل في دجوب الحرة المِخيط

  وذَيلةٌ تشفي من اَألطيِط

السبيكة من الفضة، وإمنا أراد ها هنا القطعة من السنام تشبيهاً : وعاء أو ِغرارة والوذيلة: الدجوب
  .أراد أطيطَ أمعائه من اجلوع: واألطيطبالسبيكة 

  : قال احلارث بن ِحلَزة. االماك يف الباطل: والطَّيخ

 تتعاشَوا ففي التعاشي الداء  فاتركوا الطَّيخَ والتعاشي وإما

  : قال الشاعر. وخيط فيه الشيب، مثل وخطَه سواء

 ونيتخيط بالبياض قر حتى  َأقسمت ال أنسى منيحةَ واحٍد

  : قال الراجز. ظلمة الليل ليلة طَخياء وظالم طاٍخ: والطَّخاء

بايهلٍَد كخَلَِق العوب  

شايهِمٍس متُه بِعرقَطَع  w
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ِمسايهِطر في ليلٍة طَخْياء  

من وجد على قلبه طَخاًء فليأكل : "ويف احلديث. ووجد فالنٌ على قلبه طَخاًء شديداً، إذا وجد كَرباً
  ".رجلالسفَ

  باب الخاء

  والظاء مع ما بعدهما من الحروف 

  ع - ظ-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الغني والفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون والواو واهلاء

  ي - ظ-خ

خظا يخظو أيضاً، : وقد قالوا. خِظي حلمه يخظَى خظاً شديداً، إذا غَلُظَ وانتفخ، فهو خاٍظ كما ترى
  : قال الراجز. اللغة العاليةوليس ب

  خاِظي البضيع لحمه خَظا بظا

  .اللَّحم: إتباع، والبضيع: بظا

  باب الخاء والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  غ -ع-خ

  .أُمهلت

  ف -ع-خ

. خفَع الرجلُ يخفَع خفْعاً وخفوعاً، إذا ضعف من جوع أو مرض فهو خاِفع وخفوع، واالسم اخلُفاع

  .قطعة من أَدم تطرح على مؤخر الرحل: واخلَيفَعة. اسم: واخلَيفَع. اخنفعت رئته، إذا تشقَّقت: ويقال

  ق -ع-خ

w  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف
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  ل -ع-خ

ثوب تخيطه املرأة من أحد ِشقَيه وتلبسه كالقميص، وأصله من اخلَعل فثقل عليهم اجتماع اخلاء : اخلَيعل
  : قال الشاعر.  بينهما بالياءوالعني ففصلوا

كاِلُئها السالك ةَ اليقظانُل  الثُّغْرُل الفُضعلوِك عليها الخَياله شْيم  

  .املرأة اليت تهالك يف مشيها، أي تمايلُ وربما سميت الفاجرة هلوكاً: اهلَلوك

    

الضعف : واخلولَع. كاخلَبل يصيب اإلنسان: عواخلُال. خلَعت ثويب ونعلي، إذا نزعتهما: واخلَلْع من قوهلم
  : قال جرير. واجلنب

  جسم الرجال ففي القلوب الخَولَع  يعِجبنك أن ترى لمجاشٍع ال

بطن : واخلُلَعاء. الذي خيلعه قومه فال يطلبون جبنايته وال ينصرونه إن جِني عليه، واجلمع اخلُلَعاء: واخلَليع
  : قال الشاعر. ة، لقب هلممن بين عامر بن صعصع

 الخُلَعاء أو زهيِر بني عبِس أو  فلو كنت من رهِط األصم بن مالك

ليع، إذا أَخلَقفَر: واخلَلْع. وثوب خحقن يف الرقاق فيؤكل يف السطبخ بإهالة مث يبفالن : ويقال. حلم ي
أخلع : ويقال. موضع: وخيلَع. قصرتما تقاربت أجزاؤه و: والشعر املخلَّع. خلْعة وفَكَك، أي ضعف

ل، إذا صار فيه احلَببنطَر فيهم: واخلَليع. السقال الشاعر. رجل من العرب من بين عامر كان له خ :  

طَه من عامٍر إنهور زيما  الخليعؤاً وحؤجج كالقَلْب ُألْبس  

. الذي تخلَّع أوصاله: واملخلَّع.  اِحللف بينهموختالع القوم، إذا نقضوا. الصدر: الصدر واحلَزمي: اجلُؤجؤ

خالع الرجلُ امرأته ِخالعاً، إذا طلّقها : واِخلالع من قوهلم. وألقى فالن على فالن ِخلْعته، إذا كساه ثيابه
قال . املقامر املراهن يف الِقمار: واخلَليع. واختلعت فالنة من زوجها، إذا نشزت عنه، واالسم اخلَلْع

  : شاعرال

  كما ابتَرك الخَليع على الِقداِح

  .واللَّخيعة، الياء زائدة، وهو من اللَّخع، لغة ميانية، وهو استرخاء اجلسم

ولَخيعةُ ينوف، وهو ذو الشناتر، رجل من ِحمير كان توثَّب على ملكهم وليس من أهل بيت مملَكَة 
  .موضع باليمن: لْخعوي. فقتله ذو نواس وملَك بعده، وله حديث

w  م -ع-خ
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الضباع، سميت بذلك لعرجها، : واخلوامع. عرج خفيف خمع خيمع خمعاً وخماعاً: اخلَمع واخلُماع
  : قال الشاعر. بطن من العرب: وبنو مخاعة. الواحدة خامعة

 عبد من خُماعةَ راضع وخالُك  أبوك رضيع اللؤم قيس بن جنْدٍل

   ن-ع-خ

وخنعت لفالن حبقه، إذا أقررت له به . خنع الرجلُ خينع خنوعاً وخناعةً، إذا ذلَّ وأعطى احلق من نفسه
  .وسمي الفاجر خانعاً خلنوعه للمرأة عند مراودا. بطن من العرب: وبنو خناعة. وأديته إليه

والنخاعة والنخامة . العصبة اليت تنتظم الفَقار: لنخاعونخعت الذَّبيحة أخنَعها نخعاً، إذا قطعت ِنخاعها، وا
ونخعت الشاةَ أيضاً، إذا سلختها مث وجأْت يف حنرها ليخرج دم . واحد، وهو ما طرحه اإلنسان من فيه

لة من وانتخع الرجل عن أرضه انتخاعاً، إذا بعد عنها، وبه سمي النخع أبو قبي. القلب، فالشاة منخوعة
أَنخغ األمساء إىل اهللا من : "ويف احلديث. موضع فيه مفْصل الفَهقَة: واِملنخع. موضع: وينخع. العرب

  ".تسمى باسم مِلك األمالك

  و -ع-خ

موضع : واخلَوع أيضاً. بطن يف األرض غامض: واخلَوع أيضاً. منعرج يف الوادي، واجلمع أخواع: اخلَوع
  : وأنشد. بل كل جبل خوع: جبل معروف أبيض، وقال قوم:  أيضاًواخلَوع. معروف

 بال جاري دمِعك المهلِِّل ما

  من رسم أطالٍل بذات الحرمِل

 وُأخرى أمس لم تحوِل بادتْ

 بين عفْرِة المجزِل كالخَوٍع

  . صدرهواخلُواع شبيه بالنخري أو الشخري مسعت له خواعاً، أي صوتاً يردده يف

  ه -ع-خ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الياء

  باب الخاء والغين

w  .أُمهلت وجوه اخلاء والغني مع سائر احلروف
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  باب الخاء والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق - ف-خ

وخفَق . خفَق القمر والنجم، إذا احنطّا يف املغرب: ويقال. خفَق النجم خيِفق خفوقاً، إذا أضاء وتألأل
فْقاً، إذا اضطربالسخ فأما قول رؤبة. راب :  

  وقاتِم األعماِق خاوي المخترقْ

 مشتِبِه األعالم لَماِع الخَفَقْ

  .، وهو احلَشك بالسكون"احلَشك"فإمنا حركه اضطراراً كما حرك زهري 

وخفَق الرجلُ . ف به اإلناثوفرس خيفَق، وهو السريع، الياء زائدة، وأكثر ما يوص. وخفَق القلب خفَقاناً
وامرأة خفّاقة احلَشى، إذا كانت مخيصةَ . خيفق فيه اآلل: وبلد خفّاق. خفْقَة، إذا نعس نعسةً مث انتبه

    : قال. البطن

  هان على ذات الحشَى الخَفّاِق

  ما لَِقيتْ نفسي من اإلشفاِق

: واخلوافق. وخفَقَه بالسيف، إذا ضربه به. السيف: واِملخفَق. البلد الذي خيِفق فيه السراب: واملَخِفق

وأَخفَق الرجلُ، إذا طلب حاجة . قَطْر اهلواِء، هواء اجلو: واخلافقان. سريعة املرور: وريح خفّاقة. الرايات
  .الدبر، وتسمى عفّاقة أيضاً: واخلَفّاقة. فلم ينجح أو غزا فلم يغنم

، إذا هضضته حىت ينشدخ، وال يكون القَفْخ إالّ ضرب شيء يابس على وقَفَخت الشيَء أقفَخه قَفْخاً
  : قال الراجز. شيء يابس

  والنبل تَهوي خَطَاً وحبضا

  قَفْخاً على الهام وبجا وخضا

  .فَقَخت فقلبوا واملعنيان سواء: وقالوا

  .شخوأهل اليمن يسمون الصفْع القَفْخ، كما يسميه أهل مكة الفَ

  ك - ف-خ

  .أُمهلت
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  ل - ف-خ

قال قيس بن اخلطيم . وعدين فأخلفين إخالفاً، واخلُلْف االسم، واإلخالف املصدر: اخلُلْف من قوهلم
  : األويسي

الِعشاِء آنسةُ الد ها الخُلْفُ لِّ  فيهم لَعوبيسوء روبع 

  : قال األعشى. وجدت منه خلْفاً: أخلفت فالناً: ويقال

  ومضى وَأخلَفَ من قتيلةَ موِعدا  ر ليلةً ليزوداوقص أثْوى

وفالن خلَف صاحلٌ وخلْف سوٍء هكذا يقول . وأخلف الطائر، إذا ألقى ريشاً. أي أصاب موعدها خلْفاً
  : قال لبيد". فخلَف ِمن بعدهم خلْف: "ويف الترتيل. بعض أهل اللغة

بعاش في أكنافهم ذَهِبوبقيتُ  الذين يرفي خَلٍْف كِجلِْد اَألج   

سكَت ألفاً : "ومثل من األمثال. الرديء من الكالم: واخلَلْف. وفأس ذات ِخلْفَين، إذا كان هلا رأسان
سكت ألف سكتة مث نطق ذا يقال ذلك للرجل يطيل الصمت فإذا تكلّم تكلّم : معناه". ونطق خلْفاً

وخلَف اّهللا . وخلَف فالن على فالنة، إذا تزوجها.  أهله، إذا قام مبؤونتهموخلَف فالن فالناً يف. خبطأ
وأخلف اللّه لك مالَك . عليك خبري وخلَف لك خبري وخلَف اّهللا عليك خرياً، إذا عزيته عن أب أو أخ

الف ِصدٍق وأخالف وهم أخ. ال يقال إال أَخلَف اهللا عليك مالك: إخالفاً وخلَفَه، وقال بعض أهل اللغة
اجلماعة اخلَلَف، وهم القوم يخلُفون من كان قبلهم، وكذلك : وهم اخلُلوف. سوٍء هكذا قال أبو زيد

وجاء فالن . وما أَبين اخلَالفةَ فيه، أي احلُمق. وفالن خالفة من اخلوالف، إذا كان ال خري عنده. القرون
  .وِخالفك" ال يلْبثون خلْفَك: "قد قُرىءو. خلْف فالن وِخالف فالن، إذا جاء بعده

قال . اِملربد يكون وراء بيوت القوم شبية بالفضاء يرتفقون به: واخلَلْف. وخالفين الرجلُ خمالفةً وِخالفاً
  : الشاعر

  وإن تَقْعدا بالخَلْف فالخَلْفُ َأوسع  من الباب المجاف تواتراً وِجيئا

  .العمود املؤخر من عمد اِخلباء: فةواخلال. شجر معروف: واِخلالف

قال . الطريق يف رمل أو يف ِغلَظ من األرض: واخلَليف. وأَخلَف فالن يده إىل السيف، إذا عطفها ليستلَّه
  : اهلذيل

  تيممتُ َأطِْرقَةً أو خَليفا  فلما جزمتُ به ِقربتي

  : وقال أبو ذؤيب. وسطإلْزم املَخلَفَةَ الوسطى، أي الطريق األ: ويقال
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  بمخْلَفٍَة إذا اجتمعتْ ثَقيفُ  تؤمُل أن تالقي ُأم وهٍب

ويف . وخلَف فُوه خلوفة وخلوفاً، إذا تغير من صوم أو مرض. وحي خلوف، إذا غزا الرجالُ وبقي النساء
خماليف اليمن، وهي : واملخاليف". رلَخلُوف فم الصائم أطيب عند اهللا من رائحة اِملسِك األذْفَ: "احلديث

معروفة خلَف فالنَ فالناً : واِخلالفة. ورجل ِمخالف، إذا كان كثري اخلُلْف. رساتيقها، الواحد ِمخالف
واجلمع من خليفة خالئف ومن . فهو خليفة له، واجلمع خلَفاء، وهو خليف له أيضاً، واالسم اِخلالفة

: واِخللْف". لوال اِخللِّيفَى ألذّنت: "قال عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه.  اِخلالفة:واِخللَّيفَى. خليف خلَفاء

نبت ينبت بعد نبت، وكذلك : واِخللْفَة. الواحد من أخالف الناقة، وهو ما قبض عليه احلالب من ضرعها
  : قال يزيد بن معاوية. مثر يطلع بعد الثمر الكثري: ِخلْفَة الشجر

  َأكَل النمُل الذي جمعا   إذابالماِطرون ولها

 من ِجلٍَّق ِبيعا سكَنتْ  حتى إذا ارتَبعتْ ِخلْفَةٌ

    : فأما قول زهري

  وأطالؤها ينهضن من كل مجثَِم  الِعين واألرام يمشين ِخلْفَةً بها

واختلف الرجل يف املشي . بل يذهبون وجييئون: فَوجاً بعد فَوج واحداً بعد واحد، وقال قوم: فإم قالوا
وخلَف اللنب خلوفاً، إذا حمض مث أُطيل إنقاعه حىت . اختالفاً، واالسم اِخللْفَة، وذلك إذا كان به بطَن

  .يفسد

وخلَفَت نفسه عن الشيء من طعام وغريه فهي ختلُف خلوفاً، إذا أضربت عنه، وال يكون ذلك إالّ من 
وهو الذي جعل الليل والنهار : "قال اهللا جلّ وعز. ن شيء ِخلْفةويقال لكل شيء كان بدالً م. مرض
املستقي أخلف فالن على غنمه، إذا استقى هلا، : واملُخِلف. وأخلفت القوم، إذا استقيت هلم". ِخلْفَةً

مخِلف، مث ليس له اسم : ويقال للجمل بعد بزوله بعام أو عامني. واستخلف عليها أيضاً، إذا استقى هلا
مخِلف عام ومخِلف عامني، كما يقال بازلُ عام وبازل عامني، وكما يقال : عد اإلخالف، ولكن يقالب

  : قال أبو جهل لعنه اهللا. يف اخليل قارح سنة وسنتني

  ما تَنِْقم الحرب العوان مني

  مخِْلفُ عامين حديث ِسنّي

استبق الفرسانُ فسبقِت الشقراُء : ويقال.  ومل يقدمهخلَّف فالن فالناً، إذا جعله يف آخر الناس: ويقال
أخِلف عن بعريك، إذا أمره أن ينحي احلَقَب عن الثِّيل، وهو غالف : ويقال. الدمهاَء إذا لقيتها خلفها

ن اختلف فال: يقال: وقال أبو زيد. أَبل وأَخِلف، أي ِعش فخلِّق ثيابك مث استبِدل: ويقال. قضيب اجلمل w
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. صاحبه اختالفاً، واالسم اِخللْفَة، وذلك أن يباصره حىت إذا غاب عن أهله جاء فدخل عليه فتلك اِخللْفَة

ويف فالن ِخلْفَة، أي خمالف ملا . وقد مست العرب خلَفاً وخلَيفاً وخليفة. وأصابت فالناً ِخلْفَة، أي إسهال
أعطاه : ويقال. هي اليت تلي القُصيرى: لْع اِخللْفوِض". أَخلَف من بول اجلمل: "ومن أمثاهلم. أمرته

  .الشاكلة بِضلْع اِخللِْف، إذا أعطاه الضلع اخلفيف الذي يف مؤخر اجلنب

  .تفخل أيضاً، إذا يأ ولبس أحسن ثيابه وتزين: يقال. وتفخل الرجلُ، إذا أظهر الوقار واِحللْم

  .ة رقاقواللَّخفَة، واجلمع اللخاف، وهي حجار

  م - ف-خ

أمجل النساء الفَخمة األسيلة، : وتقول العرب. الكثري حلم الوجنتني، ويف وجهه فَخامة: الفَخم من الرجال
  .وهذا منطق فَخم، للجزل. يريدون أا واسعة اخلدين سهلتهما

  ن - ف-خ

ف، إذا عطف بوجهه إىل فارسه يف خنف الفَرس خيِنف خنفاً وِخنافاً وهو خانف وخنو: اخلَنف من قوهلم
وخنف البعري بيده يف سريه ِخنافاً، إذا . وبه سمي الرجل ِمخنفاً. وخنف الرجلُ بأنفه، إذا تكبر. عدوه

  : قال األعشى. أماهلا إىل وحشيه

 يداها ِخناقاً ليناً غير َأحردا  أجدتْ برجليها النَّجاء وراجعتْ

تقطعت : "وجاء يف احلديث.  من الثياب الكَتان غالظ خِشنة حنو اخلَيش، واجلمع اخلُنفضرب: واخلَنيف
نا التمربطون ف وأحرقف" عنا اخلُننيف: اخلُنوما أشبهه بالسكني، إذا قطعته، . مجع خ جراُألت فْتنوخ

  .والقطعة منها خنفَة

هو شبيه بالعطاس، وبه : وقال قوم. خفاً، هو النفخ من أنفهانخفَِت العنز تنخف ن: والنخف من قوهلم
  .مسي الرجل نخفاً

وبالدابة نفَخ، . نفْخك النار باِملنفاخ وغِريه: والنفْخ. ونفَخ اإلنسانُ بفيه. والنفْخ حنو نفخ اهلرة واحلية
  .وهي ريح تنتفخ منها أرساغُه فإذا مشت انفشت

  .جلُ، إذا مل يِطق حراكاً من إعياءة وفَنخته وفَنخنه مبعىن واحدوتفنخ الر

  ف - و-خ
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  .خفا الربق خيفو خفْواً وخفُوا، إذا ملع ملعاناً خفياً

  .موضع: وخواف. ضد األمن خاف خياف خوفاً: واخلَوف

  .وفاخ الرجلُ يفوخ ويفيخ وأفاخ يفيخ، إذا خرجت منه ريح

الس فْتخوما أشبهه، إذا صببت فيه املاء فهو موخوف ووخيف وو وأوخفته إخيافاً، وكذلك اِخلطْمي ويق
شبيهة باخلريطة : والوخفة. دقيق أو سويق يبرق بزيت ويصب عليه املاء ويشرب: والوخيفة. وموخف
  .من أدم

  ه - ف-خ

  .أُمهلت

  ي - ف-خ

  : ل الشاعرقا. مصدر خفَيت الشيَء واستخرجته: اخلَفْي

  في أربٍع مسهن األرض تحليُل  التراب بأظالٍف ثمانيٍة يخفي

  .وأخفيته، إذا سترته

    

وكل لونني اجتمعا يف شيء فهو أخيف والفرس أَخيف . ارتفاع وهبوط يف سفح اجلبل أو ِغلَظ: واخلَيف
وسميت اجلَرادة خيفانة، . واالسم اخلَيفواألنثى خيفاء، إذا كانت إحدى عينيه كحالء واألخرى زرقاء، 

ناقة خيفاء، إذا : ِجلد الضرع يقال: واخلَيف. معروف: وخيف ِمىن. صفرة وسواد: إذا صار فيها لونان
  : وأنشد أليب حممد الفَقْعسي. وبعري أخيف، إذا كان واسع الثِّيل. كانت ضخمة اخلَيف

نَة جلِْذيى لها ذا ِكدواص  

  َأخيفَ كانت أمه صِفيا

املختلفون يف أخالقهم : بل األخياف: وقال قوم. القوم من أب واحد وأُمهات شتى: واألخياف
  : قال الراجز. وأشكاهلم

مالناس أخيافٌ وشتَى في الشَّي  

وكلُّهم يجمعه بيتُ اَألدم  
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بيت احلَذّاء الذي فيه : رض جيمعهم، وقال آخرونأدمي األ: معىن قوله بيت األدم قال قوم: قال أبو بكر
  : قال الشاعر. مثل اخلوف، واجلمع ِخيف: واِخليفة. من كل جلد قطعة، أي هم خمتلفون

  وتضِمر في القلب وجداً وِخيفا  تَقْعدن على زخٍَّة فال

  .السكُرجة: والفَيخة.  ريح، أي خترج منها"كل بائلة تفيخ: "ويف احلديث. مصدر فاخ يفيخ: والفَيخ

  باب الخاء والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك -ق-خ

  .أُمهلت

  ل -ق-خ

. خلْق اإلنسان الذي طُبع عليه: واخلُلْق. مصدر خلق اهللا اخللق خيلُقهم خلْقاً، مث مسوا باملصدر: اخلَلْق

 واخلَلْق أيضاً يسمون اخلليقة، واجلمع خالئق وفالن حسن اخلُلُق واخللْق وكرمي اخلَليقة، واجلمع اخلالئق
  : قال الشاعر. وخلَّقت احلبلَ والوتر وغريمها ختليقاً، إذا ملّسته. أيضاً

  كمخَِّة ساٍق أو كمتِْن إماِم  حتى إذا تم واستوى خلَّقتُه

  : قال ابن أمحر. ملْساء، وجبل أَخلَق كذلك: وصخرة خلْقاء

 شِْرفٍَةفي رأس خَلْقاءم ُل  من عنقاءبٌل وال جهال ينبغي دونَها س 

وما ينبغي للرمحن أن يتخذ : "وقال أبو عبيدة يف قوله جل وعز. قوله ال ينبغي، أي ال يصلح: قال أبو بكر
  .، أي ال يصلح، واللّه أعلم"ولداً

. ال خالق له، أي ال نصيب له يف اخلريوفالن . وأَخلَق الثوب إخالقَاً وخلُق خلوقةً وخلوقاً فهو خلَق

ثوب أخالق للواحد فوصفوه بصفة اجلمع، كما قالوا حبل : ومجع الثوب اخلَلَق خلْقان وأخالق، وقالوا
  : قال الراجز. أرماث وحنو ذلك

  جاء الشتاء وقميصي َأخْالقْ

  شَراذم يضحك منه التَواقْ

وخرقوا له بنني : "، وفيه"وختلُقون إفْكا: "ويف الترتيل.  اخترقهواختلق فالن كالماً، إذا زوره، وكذلك
wواخلليقاء من الفرس كموضع . نقْر يف صخرة جيتمع فيه ماُء السماء، واجلمع خالئق: واخلليقة". وبناٍت
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  .وضربه على خلْقاء متنه، أي على صفحته. الِعرنني من اإلنسان، وهو بني عينيه

  : وأنشد. وخلَقْت الشيَء، إذا قدرته. النصيب: واخلَالق

  ض القوم يخْلُقُ ثم ال يفْري  تَفْري ما خلقتَ وبع وألنتَ

  : وأنشد. املرأة الرتقاء: اخلُلَّق: وقال أبو حامت عن الرزاحي. أي ال يقطع

بةَ خُلَّقٌ أتانيطي ها  أنمن ال يجوب الّنفا الصالص جوبي  

  : قال الراجز. لبعريُ يقلَخ قَلْخاً، إذا هدر فردد هديره يف غَلْصمتهوقَلَخ ا

  صيد تَسامى وفُحوٌل قُلّخٌ

  .أحد رجاز العرب: وقُالخ بن حزن. وقد مست العرب قُالخاً

  م -ق-خ

سفت، مِخقَت عينه، إذا اعورت واخن: ويقال. األخذ يف ِخفية، وال أحسبه عربياً صحيحاً: اخلَمق
  .وعِورت أيضاً، كلٌّ يقال ومثله بِخقت عينه، وامليم أخت الباء تبدل منها

  ن -ق-خ

أخذ منه باملخنق، : احلَلْق يقال: واملخنق. خنقاً: مصدر خنقه خينقه خِنقاً، بكسر النون، وال يقال: اخلَِنق
. ِقالدة تطيف بالعنق ضيقة: واِملخنقَة. وكل شيء خنقْت به من حبل أو وتر فهو ِخناق. إذا كَربه

  .وأهل اليمن يسمون الزقاق خانقاً. ِشعب ضيق يف أعلى اجلبل، واجلمع خوانق: واخلانق

  .ِقالدة من ِقد تتخذ للكالب: واِملخنقَة. داء يأخذ يف احللق: واخلُناق

  : قال الراجز. إذا استخرجته منهونقخت املُخ من العظم أنقَخه نقخاً وانتقخته انتقاخاً، 

  ِلهاِمِهم َأرضه وأنْقَخُ

    

  .املاء الصايف العذب: والنقاخ

  و -ق-خ

  .واسعة، وموضع أَخوق بين اخلَوق، واجلمع خوق: أرض خوقاء

  .مصدر قاخ جوف اإلنسان، إذا فسد من داء، وكذلك قخا، زعموا: والقَوخ
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  ه -ق-ج

  . االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىلهلا مواضع يف

  ي -ق-خ

  .قد مر ذكر ما فيه، وهلا مواضع يف االعتالل نراها إن شاء اهللا

  باب الخاء والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل -ك-خ

  .أُمهلت

  م -ك-خ

لْحه، إذا أخرجه كَمخ البعري بس: والكَمخ أيضاً من قوهلم. كَمخه باللَّجام وكَمحه وكَبحه مبعىن واحد
قد : هذا كامخ، فقال: وذكر بعض أهل اللغة أن أعرابياً قُرب إليه خبز وكامخ فلم يعرفه، فقيل له. رقيقاً

  علمت، ولكن أيكم كَمخ به؟ 

  ن -ك-خ

  .نكَخه يف حلقه، إذا لَهز: النكْخ، زعموا، لغة ميانية يقال

  و -ك-خ

  .ء والياءأُمهلت وكذلك حاهلما مع اهلا

  باب الخاء والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م - ل-خ

w  : قال الشاعر. فالن ِخلْمي، واجلمع أخالم: الصديق والصفي، يقال: اِخللْم
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  في باحة الِعز من أخالِم يعفُوِر

  .اسم رجل: يعفُور

: وتسمى القطيفة.  واجلمع أمخالحنو خمل القطيفة وما أشبهها، وهو أعظم من الزئرب وأطول،: واخلَمل

بل اخلميلة الروضة اليت : وقال آخرون. واألرض ذات الشجر تسمى خميلةً، إذا كانت سهلة. اخلميلة
قال . داء يصيب اإلبل يف صدورها وأعضادها: واخلُمال. فيها شجر فإذا مل يكن فيها شجر فهي جلْحاء

  : األعشى

واٍر ولم يطَّفْ على حروقَها من خُماِل  قْلم تُعع ديبع طَع  

رجل نابه ونبيه، : بين اخلمولة واخلُمول، وهو ضد النبيه والنابه يقال: ورجل خامل. اسم بيطار: عبيد
ومخَّلت البسر، إذا وضعته يف جر أو حنوه حىت . وثوب مخملٌ، إذا كان له خمل. ورجل خامل ونابه

  .بطن من العرب، أحسبهم من قيس: وبنو خمالة. خمَمليلني، والبسر 

قبيلة من : ولَخم. مسكة من مسك البحر عظيمة، عريب معروف، وتسمى بالفارسية الكَوسج: واللُّخم
لَخم الرجلُ، إذا كثر حلم وجهه وغلُظ، وهذا فعل ممات ال يكادون : العرب، واشتقاق أصله من قوهلم

  .يتكلمون به

امتلخت اللحم من اجللد، إذا انتزعته، وامتلخت الرطَبة من . انتزاعك اللحم عن اجللد إذا نضج: خواملَلْ
حوار مليخ، إذا : وللمليخ يف كالمهم موضعان، يقال. قشرها، ومر الرجلُ برحمه وهو مركوز فامتلخه

  : قال الشاعر. ن املالخة واملُلوخةمليخ بي: نحر ساعةَ يقع من بطن أمه فيكون مليخاً ال طعم له، يقال

  فال أنتَ حلو وال أنتَ مرْ  مليخٌ كلحِم الحواِر وأنتَ

وملَخ فالن . فَحل مليخ، إذا جفَر عن الضراب ملَخ ميلَخ ملْخاً وملوخاً ومالخةً، فهو ماخل ومليخ: ويقال
  .يملَخ يف الباطل ملْخاً كأنه يلَج فيه: ويف كالم احلَسن. يف الباطل ملْخاً، إذا امك فيه

  ن - ل-خ

لَِخن يلخن لَخناً، والرجل : يقال. نتن يكون يف أرفاغ اإلنسان، وأكثر ما يكون ذلك يف السودان: اللَّخن
ن، إذا أدمي أَلْخ: يقال. أَلْخن واملرأة لَخناء، وأَصل هذا من املسك إذا أُلقي يف الدباغ قبل أن يستحكم

  : قال الراجز. تغريت رائحته

ِن فاللؤمجغاياتُ اللِّئاِم الم 

w  والسب تخريق األديم األلْخَِن
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إن السب : اَأللْخن إذا مس خترق وتقطَع، فكيف مل يقل األدمي اجلَلد فقال: قيل لألصمعي: قال أبو حامت
  : هو الذي خلن األدمي وهو الذي خرقَه، ومثله

  والشوقُ شاٍج للعيون الخُذَِّل

  .والشوق الذي شجاها وهو الذي خذهلا

    

كأنهم أعجاز نخٍل : "معروف، يذكَّر ويؤنث، وقد جاءا مجيعاً يف الترتيل، قال اهللا جلّ وعز: والنخل
 نخالً، وما سقط منه مصدر نخلْت الدقيق وغريه أخنُله: والنخل". أعجاز نخٍل منقِعٍر: "، وقال"خاويٍة

وفالن . وبه سمي الرجل منخالً ومتنخالً. وانتخلت الشيَء، إذا اخترته، وتنخلته أيضاً. فهو نخالة ونخال
. موضع: وبطْن نخل. موضع: والنخيلَة. الشيء املتنخل: والنخيلة. خنيلة نفسي، أي تنخلته واخترته

بطن من ذي : وبنو نخالن. موضعان معروفان: ونخلَة اليمانية والشامية. ةموضع قريب من مكَّ: ونخلَة
  .الكَالع

  و - ل-خ

: واللَّخو. بطن من العرب: وبنو خالوة.رجل ِخلْو من كذا وكذا، إذا كان متخلِّياً عنه، واجلميع أخالء

لَِخي يلْخى لَخياً، : وقالوا. اًمصدر لَِخي الرجلُ يلْخى لَخواً، وهو أن يكون أحد ِشقَي بطنه مسترخي
  .ولَخا يلخو لَخواً

  .الضرب بباطن اليد ولَخه يِلخه ولْخاً: والولْخ

استخول فالن بين : يقال. حشم الرجل الذين يستخوهلم، واخلَول مجع ال واحد له من لفظه: واخلَول
. قبيلة منهم: وخوالن. وقد مست العرب خوليا. فالن، إذا اختذهم خوالً، واستخوهلم إذا اختذهم أخواالً

قال . وتفرق القوم أَخولَ أَخول، وهو مأخوذ من شرر احلديد إذا ضربه القَين فتفرق. اسم امرأة: وخولَة
  : الشاعر

  ِسقاطَ حديِد القَيِن َأخْوَل أخْوال  عنه روقُه ضارياِتها يساقطُ

  . وخوله اهللا ماالً وغريه، أي ملَّكه.موضع: واخلُويالء

  ه - ل-خ

  .فالن خليت، وهذه هاء التأنيث: أُمهلت إالّ يف قوهلم
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  ي - ل-خ

ِجيالش وهو ضد ،ِليرجاد خ.  

  .وتجمع اخليلُ خيوالً. مجع ال واحد له من لفظه: واخلَيل

من سحب إزاره من : "احلديثالتكبر يف املشي، وال يكون ذلك إال مع سحب إزار ويف : واخلُيالء
  .معروف: واخلَيال". اخليالء مل ينظر اهللا إليه

  باب الخاء والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-خ

  .ليس للخاء وامليم والنون أصل يف العربية إالّ النخامة، وهي النخاعة

ويف احلديث أن . ونحمته، إذا مسعت ِحسهومسعت نخمةَ الرجل . نخم ينخم نخماً، إذا تنخع: ويقال
. النحام: ، فسمي ذلك الرجل"دخلت اجلنةَ فسمعت نحمة فالن: "النىب صلَى اهللا عليه وآله وسلَّم قال

 .، أي يغطي"إنه أكْفَر للنخامة: "ويف احلديث أن النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلم ملا حصب املسجد قال

  .البصاق وحنوه

. مِخن ومخن يف موضع الطول مخن ميخن خموناً: وقد قالوا. طويل: رجل مخن: واملَخن من قوهلم

وطريق ممخن، . خمنت األدمي وغريه، إذا مرنته حىت يلني، وكذلك خمنته، باحلاء واخلاء مجيعاً: ويقال
  .وممحن، إذا وطىء حىت يسهل

ما فيه من متاع أو : وخمان البيت. مخَّنت كذا وكذا ختميناً، إذا حزره، فأحسبه مولَّداً: اسفأما قول الن
  .خشارم: وخمان الناس. رديئه: وخمان املَتاع. قُماش

  و -م-خ

 ومجع وخم .ووخم يوخم. بيني الوخوم: رجل وخم ووِخم بين الوخامه والوخومة، إذا كان ثقيالً وقالوا
  .ومرعى وخيم، إذا كان ال ينِجع يف املاشية. واستومخت هذا الطعام، إذا استثقلته. ِوخام وأوخام

  ه -م-خ

  .أُمهلت
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  ي -م-خ

: واِخليم مجع خيمة يف أدىن العدد، وقالوا. موضِع: وذو خيم. جبل: وِخيم أيضاً. جبل معروف: خيم

وخام عن الشيء يخيم . رجل حسن اِخليم:  فارسي معرب يقالغريزته،: وِخيم الرجل. ِخيام وخيم
  .وخيم باملكان، إذا أقام به. خيماً، إذا حاد عنه

  باب الخاء والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و -ن-خ

 اسم من أمساء األيام يف: وخوان. فأما اِخلوان فهو أعجمي معرب. مصدر خان خيون خوناً وِخيانة: اخلَون

  .اجلاهلية يوم خوان

  .زِهي فهو مزهو، واالسم، الزهو: ونِخي الرجلُ فهو منخو، واالسم النخوة، كما قالوا

  ه -ن-خ

    

: البقر العوامل، وقال آخرون: اختلفوا فيه فقال قوم" ليس يف النخة صدقَةٌ: "النخة اليت جاءت يف احلديث

ليس فيها : واحلديث ال يدلّ على ذا ألنه قال.  يأخذه املصدق بعد فَراغه من الصدقَةبل النخة دينار كان
  .ليس يف الدينار صدقَة: صدقَة، وال يكون أن يقول

  .وطىء فالن مخنةَ بين فالن، أي دارهم، وهلذا موضع يف الرباعي تراه إن شاء اهللا تعاىل: ويقال

  ي -ن-خ

  .أُمهلت

  لواوباب الخاء وا

  وما بعدهما من الحروف 

  ه - و-خ

w  .أُمهلت
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  ي - و-خ

  .موضع: خيوان

  : وأنشد. وخوى البعري، إذا فَحص األرض وبرك بيديه ورجليه وِكرِكرِته

  خوى على مستِوياٍت خَمِس

 وثَِفناٍت ملِْس ِكرِكرٍة

  .فأما خو فقد مر ِذكره

ه حممد وآله وصحبه أمجعني وسلّمانقضى حرف اخلاء، وصلّى اهللا على نبي.  

  حرف الدال //\\

  في الثالثي الصحيح وما تشعب منه 

  باب الدال والذال

  وما بعدهما من الحروف 

  ر - ذ-د

أُمهلت وكذلك حاهلما مع الزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء والعني والغني والفاء والقاف 
  .والكاف والالم وامليم والنون

  و - ذ-د

داً، إذا منعه، فهو ذائدذادذوده ذَود من اإلبل. ه يومثل من أمثاهلم. ما بني الثالث اىل العشر: والذَّو :

  ".الذَّود اىل الذّود إِبلُ"

  ه - ذ-د

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الياء، وهذا تراه يف املعتلّ إن شاء اهللا تعاىل

  باب الدال والراء

  وما بعدهما من الحروف 

w  ز -ر-د
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ويسمى احلَلْق . زرده يزِدده ويزرده زرداً، إذا عصر حلقَه، وأصله من ازدردت اللقمةَ إذا ابتلعتها: ليقا
والزرد والسرد واحد، . خيط يخنق به البعري لئالّ يدسع ِجرته فيمأل راكبه: والزراد. املزرد واِملزرد أيضاً

  .فأما الدرز فمعرب ال أصل له يف كالمهم. لْق بعِضها يف بعضمن سرد الدرع، وهو تداخل احلَ

  س -ر-د

. درس املرتلُ وغريه يدِرس، وقالوا بالفتح وهو قليل، وبالضم قد قيل وهو كثري، دروساً، فهو دارس

  : قال الراجز. ربودرس البعري وغريه يدرَِس، إذا ابتدأ فيه اجلَ. ودرست القرآنَ وما أشبهه أدرسه درساً

 كأن إمبياً به من أمِس

 يصفَر اصفرار الورِس

  من األذى ومن ِقراف الدرِس

املوضع : واِملدراس. باقي القَِطران وباقي احلناء يف اليد: العصيم. من عرِق النضح عصيم الدرِس: ويروى
ال أعرف : قال أبو بكر. يةُ، إذا حاضت يف بعض اللغاتودرسِت اجلار. الذي يدرس فيه القرآن وغريه

درست الطعام يف معىن دسته؛ هكذا قال أبو حامت وأبو حممد عبد : وأهل الشام يقولون. املصدر فيه
  : الرمحن عن عمه، وأنشد يصف براً

  سمراء مما درس ابن ِمخْراقْ

  : قال الراجز. لَقالثوب اخلَ: والدرس والدريس. يعين احلنطة

  لم تَرو حتى بلَّت الدريسا

 مركُوها رؤوسا ومألت

    

كُوسقى فيه اإلبل؛ يقول: املَرها فيه: احلوض الصغري الذي تلَّتسان، . مألته برؤوسها ملّا دريس ِدرومجيع د
سره يدِسره ويدسره دسراً، الدفع الشديد؛ د: والدسر. ويسمى يف بعض اللغات ِدرساً، بكسر الدال

وكذلك فُسر يف . وكل شيء مسرته فقد دسرته. وبذلك سمي مسمار احلديد ِدساراً، واجلمع دسر
املسامري : ألواح السفينة، والدسر: ، األلواح"وحملناه على ذات ألواٍح ودسٍر: "الترتيل، واهللا أعلم

رب حجراً حبجر أو صخرةً بصخرة حىت تكسرها؛ ردست احلجر باحلجر والردس أن تض. املضروبة فيها
والسدر من قوهلم؛ سدرت . ومنه اشتقاق اسم ِمرداس، وهو ِمفْعال من ذلك. أردسه وأرِدسه ردساً

نسِدر وشعر م. الستر وسدلْته أسِدره وأسدره سدراً، إذا أرخيته، فهو مسدور ومسدول ومنسدر ومنسدل w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         699   

ظلمة تغشى العني؛ : والسدر. شبيه باِخلدر أو الِكلّة يعرض يف اِخلباء: والسدار. مسترسل طويل: ومنسِدل
شجر النِبق، ويجمع : والسدر. وأتى فالنٌ أمره ساِدراً، إذا جاءه من غري وجهه. سِدر الرجلُ يسدر سدراً

جاء فالن يضرب : ِعرقان يف العينني، فأما قوهلم: واألسدران. درةِسدراً وِسدراً وسدوراً، الواحدة ِس
أسدريه وأزدريه وأصدريه فليس من الِعرقني إمنا هو مثلٌ يضرب للفارغ الذي ال عملَ له، وهي زاي 

: ل أبو حامتقا. موضع معروف باحلرية كان املنذر األكرب اتخذه لبعض ملوك العجم: والسدير. قُلبت سيناً

لعبة : والسدر. النهر أيضاً: السدير: وقد قالوا. سدير: هو السِدلَّى فأُعرب فقيل: مسعت أبا عبيدة يقول
وكل شيء وصلت بعضه ببعض فقد سردته سرداً؛ . النظْم، واخلَرز أيضاً مسرود إذا نظم: والسرد. هلم

  : قال طرفة. اِملخرز: واِملسرد. ده سرداً، إذا قرأه حدراًسرد القرآنَ يسر: ومن هذا قوهلم

تكنّفا كأن حيرضم يِد  جناحرسيب بِمسه شُكّا في العِخفافَي  

حيرسر؛ وقوله: املَضم؟ فقال: وقيل ألعرايب. حفافيه، أي ناحيتيه: الناحلُر أتعرف األشهر : نعم، واحد
: وبنو ساِردة.  يعين بالفرد رجباً، والثالثة املتصلة يعين ا ذا القَعدة وذا اِحلجة واحملرمفَرد وثالثةٌ سرد؛

  .بطن من األنصار

  ش -ر-د

  : شرد فالنٌ فالناً تشريداً، إذا طرده؛ وشرد به تشريداً، إذا مسع الناس بعيوبه؛ هكذا قال أبو عبيدة، وأنشد

  مخافَةَ أن يشرد بي حكيم  ُأطَوفُ باألباطح كلَّ يوم

. أي يسمع يب الناس، وحكيم هذا رجل من بين سلَيم كانت قريش قد ولّته األخذ على أيدي السفهاء

. وشرد البعري يشرد ِشراداً وشروداً فهو شاِرد وشرود، إذا ذهب على وجهه نافراً. وفالن طَريد شريد

فأما الدرش فال أحسبه عربياً صحيحاً؛ هو فارسي . الد كما يشر البعريوقَواٍف شوارد، أي تشرد يف الب
ضد الغي؛ رشد الرجلُ يرشد، وأرشده اهللا إرشاداً، واالسم : والرشد. معرب، ومنه اشتقاق األدمي الدارش

يقال هلم بنو غَيان بطن من العرب كان : وبنو ِرشدان. الرشد والرشد والرشاد، ورجل راشد ورشيد
وقد مست العرب راِشداً ورشيداً ورشيداً ومرِشداً . فسماهم النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم بين ِرشدان

. وفالن لِرشدة، وهو خالف الِغية والزنية، وقد قالوا غَية أيضاً، بفتح الغني، وهو قليل. ومرشداً وِرشديناً

وقال . قال هلم بنو الزنية فسماهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم بين الرشدةوكان قوم من العرب ي
. األقْصد، ويجمع مراشد: والطريق األرشد. بل أنت ِرشدان: قال. غَيان: ما امسك؟ فقال: لرجل

  .املقاصد: واملَراشد
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  ص -ر-د

    

والرصد . لك، واجلمع دروص وأدرص وأدراص وِدرصةولد اهلرة والفأرة واليربوع وما أشبه ذ: الدرص
أصابِت األرض رصدةٌ من مطر، واجلمع ِرصاد وأرصاد، واألرض مرصودة إذا : والرصد واحد من قوهلم

أصابها رصد : مرصودة، إمنا يقال: ال يقال: وقال بعض أهل اللغة. أصابتها الرصدة من املطر، أي قليل
دصاصد للشيء.ورداً:  والرصده ره يرصدصاقب له؛ رد. الرصالقوم الراصدون، كما قالوا: والر : طَلَب

ويف الشعر القدمي لبعض من ال . الذي يرصد ليِثب: والسبع الرصيد. للقوم الطالبني وجلَب للقوم اجلالبني
  : يعرف

 شيء قتلك أي  ِشعري ضلَّةً ليت

 رصيد أكلك أم  لم تُعد أسليم

 تلقى أجلك حين  شيٍء قاتٌل كلُّ

نشيٍء حس أي  لك كفي فتًى لم ي  

 حيث سلك للفتى  رصد والمنايا

وفالن لفالن باِملرصاد، إذا كان يرصد . وفالن لفالن مبرصد، أي حبيث يرقبه ويرى فعله، واجلمع مراصد
. الن كذا وكذا، إذا هيأته له، واِملرصاد يف الترتيل من هذا إن شاء اهللاقد أرصدت لف: ويقال. فعله

وأصدرت اإلبل عن املاء، إذا قلبتها بعد ِريها إصداراً، . معروف، وكل شيء واجهك فهو صدر: والصدر
ضب يف حىت ِحين ال: "ومثل من أمثاهلم يضرب للشيء الذي ال يكون. واإلبل صوادر وأهلها مصِدرون

شبيه : والصدار. ترك فالنٌ فالناً علي مثل ليلة الصدر، إذا اكتسح مالَه: ويقال". إثر اإلبل الصادرة
  : قال الراجز. بالبقرية تلبسه املرأة

  واهللا ال أمنحها ِشرارها

  ولو هلَكْتُ خَلَعتْ ِخمارها

  وجعلَتْ من شَعٍر ِصدارها

  : قال الراجز. رحلِحزام ال: والتصدير

  يكاد ينْسلُّ من التصديِر

  على مداالتي والتوقيِر
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صدر : ويقال. دلَوته يف السري أدلوه دلْواً، إذا رفقت به يف السري: املفاعلة من الرفق من قوهلم: املُداالة
  : قال الشاعر. الفرس من اخليل، إذا تقدمها بصدره

 نردٍقكأنّه بعدما صرمن ع  الليل مبلوُل ِسيد ِجنْح طَّرتم 

الصف من اخليل ومن كل شيء، والسطْر مشبه بالعرقَة من : اشتد عدوه، والعرقَة: الذئب، ومتطّر: السيد
ورجل مصدر وكذلك الفرس، إذا كان عريض . وفرس مصدر، بكسر الدال، إذا فعل ذلك. اخلُوص
قال . الريح الباردة: والصراد. الربد؛ صِرد يصرد صرداً، إذا أصابه الربد: صرد والصردوال. الصدر

  : األعشى

 النعاِم عشيةَ الصراِد رتَك  وإذا الرياح تروحتْ بأصيلٍة

  : قال الشاعر. بطن من العرب: وبنو الصارد

  الخالِدأنا بالباقي وال ما  يا هند يا أختَ بني الصارِد

وغنم مصاِرد، إذا أصاا الربد، الواحدة ِمصراد، واجلمع . ورجل ِمصراد، إذا كان ال يصِبر على الربد
قال . وصرد السهم يصرد صروداً، إذا نفذ من الرمية، وأصردته أنا إصراداً، إذا أنفذته من الرمية. مصاريد

  : النابغة

  عن ظهر ِمرناٍن بسهٍم مصرِد  أصابت قلبه من حبها ولقد

. ِعرقان حتت لسان اإلنسان والفرس: والصردان. القوس اليت يسمع هلا رنني إذا نزع فيها: قوله ِمرنان

  : قال الشاعر. بل الصردان عظمان يف أصل اللسان ومها يقيمانه: قال أبو عبيدة: وقال أبو حامت

من شَآٍم وأي رداِن منطلِق اللساِن  الناِس أغْدرله ص  

طائر معروف : والصرد. وذكر أهل اللغة أن الصرد بياض يكون يف ظهر الفرس من أثَِر السرج وغريه
قَطْعك الشرب على الدابة : والتصريد. وقد مست العرب صارداً وصرد. يتشاءم به، واجلمع ِصردان

لشارب عن املاء، إذا قطعت عليه شربه، وكثر ذلك حىت صار كل صردت ا: واإلنسان قبل ِريه؛ يقال
  .ممنوع مصرداً

  ض -ر-د

  .أُمهلت

  ط -ر-د
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قال . وأُطِْرد الرجلُ، إذا ضيق عليه وطنه وأُخرج منه. طَرد يطرد طَرداً فهو طاِرد واملفعول به مطرود
  : الشاعر

  اِب ال تَِئُلوالالِت واألنص  حذَر الِهجاء وال أطْردتَني

    

خشبة تشد وتجعل يف رأسها حديدة مثل السكني أو : والطَّريدة. ما طردته الكالب من صيد: والطّريدة
  : قال الشماخ. حنوه تربى ا الِقداح

  كما قومتْ ِضغْن الشَّموِس المهامز  الثّقافُ والطريدةُ درَأها أقام

  : قال الشاعر. موضع: الطَّريدةو. بطن من العرب: وبنو طَرود

 الى ُأنِْس الحديث حقيقُ وهن  قَضتْ من عداٍد والطّريدِة حاجةً

بلد طَراد، إذا كان واسعاً يطّرد فيه : ويقال. لعبة يقال هلا املَسة، خفيفة السني، وليس بثَبت: والطّريدة
  : قال الراجز. السراب

  وعٍر نُساميها بسيٍر وهِس

  وعِس والطِّراِد بعد الوعِسوال

وقد مست . وكل شيء اتبع بعضه بعضاً فقد اطّرد، ومنه اطّرد يل الكالم، إذا اتسق يل على ما أريده
  : قال الشاعر. الرمح الصغري تطرد به الوحش: واِملطْرد. العرب طَراداً ومطرداً ومطروداً

ةَ ريلَّ ِهدوض ؤارذَ الجِقِهنَبا  وِد لمه بالِمطْراختللتُ فؤاد 

  ظ -ر-د

  .أُمهلت

  ع -ر-د

. وِدرع احلديد مؤنثة وقد ذُكِّرت أيضاً، واجلمع أدراع ودروع. ِدرع املرأة، مذكَّر، يصغر دريعاً: الدرع

. رع الرجلُ ِدرعه، إذا لبسهاواد. الدراعة، وفصلوا بينها وبني اِملدرعة من الصوف وغريها باهلاء: واِملدرع

وفرس . اللوايت تبيض أوثلهن وتسود أواخرهن: والليايل الدرع والدرع مجيعاً، والدرع أعلى وأجود
أدرع، إذا ابيضت مقادميه، وخروف أدرع كذلك، إذا ابيض رأسه وعنقه واسود سائر لونه؛ هكذا قال 

wرع أن يكون أسود الرأس والعنق وسائر لونه أبيض، فهم خيتلفون يف بل األد: بعضهم، وقال آخرون
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ورجل . وقد مست العرب أدرع. قبيلة من العرب: وبنو الدرعاء. الدرعة كما خيتلفون يف الليايل الدرع
مسي الدعار من الناس الفساد؛ دِعر العود يدعر دعراً، إذا نِخر وفسد، وبه : والدعر. ذو ِدرع: دارع

  : قال األعشى. لفسادهم؛ ورجل داعر وامرأة داعرة

 تدنو الى الداعِر داعرٍة  ليست بسوداء وال ِعنِْفٍص

والردع أصله التضمخ بالزعفران وما أشبهه، مث كثر . فحل من اإلبل تنسب إليه اإلبل الداعرية: وداِعر
. ِدع، وهو ما ضحا للشمس منه أي ظهر حنو املَنِكبني وما أشبههماذلك حىت مسيت ضواحي اإلنسان مرا

قال . رِكب فالنٌ ردعه، إذا جرح فسقط على دمه: ويقال. فأما املَرادغ، بالغني املعجمة، فلحم الصدر
  : الشاعر

 ِسنان ذو ِغرارين يابس وفيه  ألستُ أرد الِقرن يركَب ردعه

ردعت الرجلَ أردعه ردعاً : ويقال. ، أي كبا لوجهه" بظٍيب حاقٍف فرماه فركب ردعهفمر: "ويف احلديث
. ردعته روادع الشيب إذا منعته عن اجلهل: ويقال. فأنا رادع له وهو مردوع، إذا كففته عن الشيء

  :  قيس بن ذَريح-قال الشاعر . وجع يصيب اجلسم أمجع: والرداع. موضع: والرداع

 فراقُ لُبنَى كالِخداِع وكان  ا حزناً وعاودني رداعيفو

معروف؛ رعدِت : والرعد. وردعت السهم أردعه ردعاً، إذا ضربت بنصله األرض ليثبت يف الرعظ
  : اعرقال الش. إنك لترعد يل وتبرق، إذا تهدده: ورعد يل الرجلُ، إذا ددين؛ ويقال. السماُء ترعد

  فقل ألبي قابوس ما شئت فارعِد  جاوزتْ من ذات ِعرٍق ثنيةً إذا

أرعدت : فتقول: قلت: نعم: رعدت السماُء وبرقَت؟ قال: تقول: قلت لألصمعي: قال أبو حامت
:  يف التهددأفتقول: فقلت له. أرعدنا وأبرقْنا: ال، إال أن ترى الربق وتسمع الرعد فنقول: وأبرقَت؟ قال

  : فقد قال الكميت: قلت. ال: إنك لترِعد يل وتبِرق؟ قال

ِعدِرقْ يا يزي أروأب  ك لي بضائرعيدفما و د  

ووقف . الكميت جرمقاين من أهل املَوِصل، وكأنه مل يره شيئاً، فأخربت أبا زيد بذلك فأجازه: فقال
كيف تقول إنك : دعوين أسأله فأنا أرفَق به، فقال له: له فقال أبو زيدعلينا أعرايب محِرم فأردنا أن نسأ

فأخربت بذلك . تبِرق يل وترِعد: قال. نعم: أيف اجلَِخيف؟ يعين التهدد، قال: لتبِرق يل وترِعد؟ فقال
    : األصمعي فلم يلتفت إليه وأنشدين

  وس ما شئتَ فارعِدفقُل ألبي قاب  جاوزتْ من ذاِت ِعرٍق ثنيةً إذا
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أرعدنا وأبرقْنا، إذا مسعنا الرعد ورأينا الربق، وأجاز الكوفيون : ويقال. هذا كالم العرب: مث قال يل
  : أرعدِت السماُء وأبرقت وأرعد الرجلُ وأبرق، إذا دد، وأنشدوا بيت الكميت

ِعدِرقْ يا يزي أروأب  ك لي بضائرعيدفما و د  

، يضرب للرجل الذي يكثر الكالم وال خري عنده، وأصل الصلَف "صلَف حتت الراِعدة: " من أمثاهلمومثل
ويروى بيت . وصِلفَِت املرأةُ، إذا مل حتظ عند زوجها. طعام ذو صلٍَف، أي قليل النزل: قلة النزل؛ يقال

  : األعشى

   إليها الحزن والصلَفُركْضاً وآب  آب جارتَها الحسناء قَيمها إذ

املرأة اليت : والرعديدة. اجلبان: والرعديد. كثري الكالم: ورجل رعاد. بطن من العرب: وبنو راعد
وأُرِعد . ومجع ِرعديد رعاديد. أصفر ِرعديد: ووصف أعرايب الفالوذَ فقال. يترجرج حلمها من نعمة

اجلرأة : فعل ممات، والعدر: والعدر. رعدت فرائصه عند الفزعالرجلُ إرعاداً، إذا أخذته الرعدة وأُ
. عِدرِت األرض فهي معدورة: املطر الشديد، زعموا؛ يقال: والعدر. واإلقدام، ومنه مست العرب عداراً

 شديد فرس عرد النسا، أي شديد النسا؛ ورمح عرد، أي: الصلب الشديد؛ يقال: والعرد. اسم: والعدار
قال . وغصن عارد، أي صلب شديد. ضرب من الشجر، وبه سمي الرجل عرادة: والعراد. صلب
  : الراجز

  تخِْبطُ أيديها القتاد العاردا

  : قال ذو الرمة. وعرد ناب البعري، إذا خرج كلّه. العراد العاِردا: ويروى

 نا منها نجيم وعاردالقَ ِزجاج  يصعدن رقْشاً بين عصٍل كأنها

  : قال الراجز. وتر عرد، إذا كان صلباً: وقال

درع تَرفيها و والقوس  

مثُل ذراع البكر أو أشَد  

وعرد الرجلُ تعريداً، إذا عدا فَِزعاً، وهو معرد، وبه سميت العرادة ألا تعرد باحلجارة، أي ترمي ا 
ويف حديث األعراب من خرافام . اسم فرس من خيل اجلاهلية: والعرادة. اجلرادة: ادةوالعر. املرمى البعيد

  : ِورداً ِورداً، فقال الضب: لقي الضب احلوت فقال احلوت: قالوا

  أصبح قلبي بِردا

  ال يشتهي أن يِردا
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  إالّ عراداً عِردا

  وِصلِّياناً لَِبدا

  وعنْكَثاً ملتِبدا

كَثوالعضرب من النبت: ن.  

  غ -ر-د

ومنه حديث النيب صلى اهللا عليه وآله . دغَر الطبيب احللق، إذا غمزه: الدفع الشديد باليد؛ يقال: الدغْر
وكالم . ودغرت على القوم، إذا دخلت عليهم. ، أي بغمز احللق"عالم تعذِّبن أوالدكن بالدغْر: "وسلّم

  : دغْراً ال صفّاً، أي ادغروا وال تصفّوا، قال الراجز: وقالوا. ى ال صفّىدغَر: هلم عند احلرب

  قالت عمان دغَرى ال صفّى

  بكْر وجمع األزِد حين التَفّا

حلم الصدر، واحدا : واملَرادغ. ما بلّ القدم من طني املطر وغريه: والردغ والردغَة والردغَة والرزغَة
وأرغد . الزبدة يف بعض اللغات: والرغيدة. السعة يف العيش واملرعى؛ عيش راغد ورغْد: والرغْد. ةمردغَ

ضد الوفاء؛ رجل غادر من : والغدر. وعيش راغد ورغيد. الرجلُ ماشيته، إذا تركها وسومها يف املرعى
رته إغداراً، وبه سمي الغدير ألن السيل وغادرت الشيَء، إذا تركته مغادرةً وِغداراً وأغد. قوم غَدرة

  : قال ذو الرمة. اخلُصلة من الشعر، واجلمع الغدائر: والغديرة. غادره أي تركه، ومجع الغدير غُدر وغُدران

  على شُعِب الميس اضطراب الغدائِر  سروا حتى كأن اضطرابهم وركٍْب

غرد الطائر : والغرد فعل ممات استعمل منه. ، واجلمع أغدارأرض رقيقة ذات ِجحرة: والغدر من األرض
قال أبو . ضرب من الكَمأَة سود صغار، واجلمع مغاريد: واملُغرود. تغريداً وهو مغرد، إذا طرب يف صوته

ليس يف كالمهم فُعلول يف موضع الفاء منه ميم إال مغرود ومغفُور، وهو صمغ شجر، ومجعه : بكر
  : قال الشاعر. مغافري

جحفٌ يتُ الطبيب قَذاها كالمغاريِد  مأمومةً في قعرها لَجفاس  

  ف -ر-د

    

wيا دفاِر، معدول؛ ومشمت : النتن؛ رجل أدفَر وامرأة دفْراُء، ورجل دِفر وامرأة دِفرة؛ ويقال لألمة: الدفْر
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يشم : وكتيبة دفراء. ودفَرت الرجلَ عني، إذا دفعته؛ لغة ميانية. م دفٍْرأ: وسميت الدنيا. دفْر الشيء ودفَره
  : قال الشاعر يصف كتيبة. منها رائحة احلديد، وذَفْراء أيضاً، حلدة الرائحة

  فَخْمةٌ ذَفْراء تُرتَى بالعرى

عن األئمة حىت صار اىل ذكِر بعضهم ملّا خبره احلَبر : ويف حديث عمر رضي اهللا عنه. دفْراء: ويروى
: والردف. الذي يركب وراءك فهو ِردفك ورديفك: والردف. وادفْراه: زبرةٌ من حديد، فقال: فقال

ورِدفَتهم ". تتبعها الرادفةُ: "ويف الترتيل. وكل شيء جاء بعدك فهو ِردفك ورديفك وقد ردفَك. العجز
وجاء القوم ردافَى، يف وزن فُعاىل، أي بعضهم على إثر .  وكذا، أي جاءت بعدهمكتب السلطان بكذا

الذين كانوا يخلُفون امللك، حنو صاحب الشرط : وأرداف امللوك يف اجلاهلية. ومجع الردف أرداف. بعض
  : قال الراجز. ملغربالنجم الذي ينوء من املشرق إذا انقمس رقيبه يف ا: والرديف والرادف. يف دهرنا هذا

  وصاحب المقدار والرديفُ

  أفنى ألوفاً بعدها ألوفُ

. اإلناء الذي يقرى فيه الضيف: والرفْد واِملرفَد. العطاء؛ أرفدت الرجل أُرِفده إرفاداً، ورفَدته رفْداً: والرفْد

  : قال الشاعر

  وإذا تُجاورهم ِعظام الِمرفَِد

  : قال األعشى. العس، ومجعه أرفاد: د والرفْدالرفْ: وقالوا

  غُبراً وقَّل حالئب األرفاِد  القيان حِسبتَها حبشيةً وإذا

 اجلرح تفَدا اجلرح؛ ر رفدفادة اليت يالرجلَ وأرفدته، إذا عاونته على أموره، ومنه اشتقاق الر تفَدور
ورفّد بنو فالن فالناً، إذا سودوه عليهم .  ورفَيداً ومرِفداً ورفَيدةوقد مست العرب راِفداً. أرِفده رفْداً

  : قال الشاعر. أبو حي من العرب يقال هلم الرفَيدات: ورفَيدة. وعظّموا أمره، فهو مرفَّد

 من رهِط ِربعي وحجاِر والسبي  ساقَ الرفَيداِت من عوذَى ومن عمٍم

وفَدر الفحلُ فُدوراً، إذا عجز عن الضراب، فهو فادر . القطعة منه، واجلمع ِفدر:  اللحموالِفدرة من
. ووِعل فادر، واجلمع فُدر، إذا متّ سنه وذَكاؤه. واجلمع فوادر، وهو من أحد ما جاء على فاعل وفواعل

  : قال الراعي

 عوالبشابةَ قد تَممن و فُدر  وكأنّما انتطحتْ على أثباجها
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الواحد، واهللا تبارك : والفَرد. موضع الوعول الفُدر: واملَفْدرة. وِعل فادر وفَدور: جبل؛ وقد قالوا: شابة
. الذي ال نظري له، وكذلك الفَرد والفَرد: وتعاىل الفَرد، وكل شيء متوحد فقد انفرد، وكأن أصل الفرد

  : قال النابغة

  طاوي المصير كسيِف الصيقل الفَرِد  عهوحش وجرةَ موشي أكار من

وظبية فاردة، واجلمع فوارد، إذا انقطعت عن قطيعها وانفردت؛ . الفَرد؛ ومجع فَرد ِفراد وأفراد: ويروى
  : قال الشاعر. وكذلك ِسدرة فاردة، إذا انفردت عن السدر

  في ظل فاردٍة من السدِر  إليك بعيِن جازئٍة نظرتْ

لفَريد، والواحدة فريدة، وهي كل خرزة فصلت ا بني ذهب يف نظٍم؛ ذهب مفرد، إذا فُصل بينه وا
وجاء القوم فُرادى، إذا جاءوا واحداً بعد . الدراري اليت تطلع يف آفاق السماء: وأفراد النجوم. بالفرائد

  .واحد

  ق -ر-د

 تكون يف بالد احلبش، الواحدة درقَة واجلمع درق ضرب من التراس يتخذ من جلود دواب: الدرق
  : قال الراجز. وأدراق وِدراق

  فارتاز عير سنْدري مخْتَلَقْ

  لو صفَّ أدراقاً مضى من الدرقْ

ويل التبان الذي يلبس كالسرا: والدقْرور. روضة معروفة: ودقَرى. فأما الدورق املستعمل فأعجمي معرب
  : قال الشاعر. الصغرية

  ويخِْرج الفَسو من تحتُ الدقارير  بالقَلَِع البصري هامهم يعلون

  : قال الراجز. النوم: والرقاد والرقْد. ورقد اإلنسان وغريه يرقُد رقوداً ورقاداً ورقْداً، فهو راقد ورقود

  ومِنعتْ عيني لذيذَ الرقِْد

  : قال الشاعر. وضعم: ورقْد

 كأنّه تحبير برِد يلوح  لمن طَلٌَل بديماٍت فَرقِْد

    

ورقَد . الطَّفْر من النشاط كفعل احلمل واجلدي؛ لغة ميانية: والرقَدان. املَضجع، واجلمع مراِقد: واملَرقَد
. وقد مست العرب رقاداً. يب صحيحفأما اإلناء الذي يسمى الراقود فليس بعر. اإلنسانُ رقْدةً، إذا نام نومة w
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وقُِدر على الرجل رزقُه، . والقَدر من قَدِر اهللا عز وجلّ، واجلمع أقدار. معروفة، واجلمع قُدور: والِقدر
ورجل . ما طُبخ يف القدور، وقد جاء يف الشعر الفصيح قاِدر يف معىن طابخ: واللّحم القَدير. مثل قُِتر سواء

: وقُدار. أُخذ من الطبيخ يف القُدور: قال بعض أهل اللغة. اجلزار: والقُدار. ئاً يف ِقدرقادر، إذا طبخ شي

، يعنون "هو أشأَم من قُداٍر: "وتقول العرب. وبه سمي اجلزار قُداراً: قال أبو عبيدة. الذي عقر ناقة مثود
  : قال الشاعر. هذا

 قيعةَ القُداِمالقُداِر نَ ضرب  إنّا لنضرب بالسيوِف رؤوسهم

: واملقدور. ورجل ذو قُدرة ومقْدرة ومقِدرة، إذا كان ذا يسار. قُدرة اهللا عز وجلّ على خلقه: والقُدرة

  : قال الشاعر. كل ما قُدر على اإلنسان، وهي املَقْدرة واملَقْدرة أيضاً

بقى على المأثور شيءة الكتاِب  وما يرقْدباً لمجفيا ع 

القصري العنق، : والرجل األقْدر. اسم، فإن كان عربياً فالياء فيه زائدة، وهو فَيعال من القُدرة: وقَيدار
  : قال الشاعر اهلذيل. واملرأة قَدراُء

شيٍف ُأتيحذو ح ِدرلَقات ساما  لها ُأقَيتْ على المإذا سام  

ملرتفعة تكون يف سفوح اجلبال ترتفع على ما الصخور ا: يعين محري الوحش، يصف قانصاً؛ واملَلَقات
الذي يتقدم موقع حافري رجليه على موقع حافري يديه يف : واألقْدر من اخليل. حوهلا، واحدة ملَقَة
  : قال الشعر. عنقه، وهو حممود

 ال أحقَّ وال شَئيِت جواٍد  بأقْدر من جياد الخيل نهٍد

الذي ينطبق :  حافري رجليه عن موقع حافري يديه، وهو عيب؛ واألحقالذي يتأخر موقع: الشئيت
معروف، واألنثى ِقردة، واجلمع ِقردة : والِقرد. موقع حافري رجليه على حافري يديه، وذلك عيب أيضاً

حدة قَردة والسحاب القَرد، وقالوا القَِرد، وهو املنقطع يف أقطار السماء يركب بعضه بعضاً، الوا. وقُرود
أقْرد الرجلُ، إذا : ويقال. املتلبد املتداخل بعضه يف بعض من ذلك أُخذ: والصوف القَِرد. واجلمع قَرد

  : قال الفرزدق يهجو بين كُليب. لَِصق باألرض من فزع أو ذلّ

 ليس ذا العيشُ اللذيذُ بدائِم أال  تقول إذا اقلَولَى عليها وأقردت

. ارتفع، يريد أم يرتون على اآلتن، يعيرهم بذلك: قوله اقلوىل. ذا العيش اللذيذَ بدائمأال ليت : ويروى

وقردت الرجلَ . معروف، واجلمع ِقردان: والقُراد. وقَِرد الرجلُ، إذا سكت عن ِعي؛ قَِرد يقرد قَرداً
  : قال الشاعر. تقريداً، إذا خدعته لتوقعه يف مكروه

w يمنعون جارهم أن يقردا وهم  سنّوِت ال ألْس فيهمهم السمن بال
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بطن من هذيل، : وِقرد. احلَب الذي يسمى الكَرويا؛ وأهل اليمن يسمون األبزار كلَّها ِتقِْردة: والتقِْردة
  .شرفة يف مؤخر احلافرما أجنته اهلُنية امل: وأم الِقردان من الفَرس. موضع: وذو قَرد. وإليه تنسب بنو ِقرد

  ك -ر-د

    

القطعة من احلبل تقرن باألخرى، واجلمع أدراك : والدرك. أدركت الرجلَ إدراكاً، إذا حلقته فهو مدرك
حبل يشد بطرف الرشاء : والدرك أيضاً. وقعر كل شيء دركُه. قعر البئر: والدرك أيضاً. وِدركَة ودروك
ورجل درك الطريدِة، إذا كان ال . وربما مسيت الطريدة دريكة.  الدلو لئال يأكل املاُء الرشاَءمث يشد بِعناج

. يوم من أيام العرب، وأحسبه من أيام األوس واخلَزرج بينهم: ويوم الدرك. تفوته طريدة، والفرس كذلك

. آن أن يؤكل أو يشرب، يدرك إدراكاًوأدرك الشجر وغريه، إذا . االسم أيضاً من أدركت: والدرك

دراِك : ومن كالمهم. وقد مست العرب مدِركاً ودراكاً ودريكاً. وأدرك الغالم واجلاريةُ، إذا بلغا، إدراكاً
ِركراِك، معدول عن أَدك. درار: "املرتلة، وكذلك جاء يف الترتيل: والدفَِل من النِك األسرر ، فالنا"يف الد

فعل : والردك. لعبة يلعب ا كلعب الزنج واحلَبش: والدكْر. دركات واجلنة درجات، واهللا أعلم بكتابه
  : قال الراجز. يف عنفوان شباما: ممات استعمل منه غالم رودك وجارية رودكَة

  جاريةٌ شبتْ شباباً رودكا

  كالم يعد ثَدياً نَحِرها أن فَلَّ

ى النيب صلى اهللا عليه : ويف احلديث. وركَد املاُء ركوداً، إذا دام فلم يِسح، واملاء الراكد والدائم سواء
وركَدِت الشمس ركوداً، إذا قام قائم الظهرية وصام النهار، فكأن . وآله وسلم عن البول يف املاء الراكد

ركود، : ومصدر ركَد. وركَدِت الريح، إذا مل ب. ِكدالشمس ال تسري؛ وكل ثابت يف مكانه فهو را
  : قال الشاعر. املواضع اليت يركُد فيها اإلنسان وغريه: واملَراِكد. واالسم واملصدر فيه سواء

 فمأواه، النّهار، المراكد ِطباباً  أرتْه من الجرباء في كل منزٍل

لة من األدم؛ يصف محاراً طردته اخليلُ فلجأ اىل اجلبال فصار يف مجع ِطبة، وهي القطعة املستطي: الطِّباب
ا فهو يرى السماء طرائقجن. ِشعاوهذا كما قال اآلخر يصف الس :  

دةً وسإالّ ِطباب نجالس ها  السماءنوبرامي مستَِكفّاً جس المكتُر  
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خذ : "ومثل من أمثاهلم. وراً وكُدرة، واملاء أكْدر وكَِدرضد الصفو؛ كَِدر املاُء يكدر كَدراً وكُد: والكَدر
ما كَِدر عفا ودبكسر الدال، وال يقال"ما ص ، :رر. كَدنسب اىل فحل : وبنات األكْدمحري وحش ت

  : قال الشاعر. منها

  فحٌل يعقَّر من بنات األكْدِر  غزاالً بالجبوب كأنه تركوا

  : قال الشاعر. دة والِغلَظومحار كُدر، يوصف بالش

ميِر أبيدٍة نَجاءمن ح رِب  كُدشْرالبقل في كل م لُعاع جمي  

. وانكدر النجم، إذا هوى. شديد، النون فيه زائدة: من محري عماية؛ ومحار كُندر وكُنادر أيضاً: ويروى

: وأُكَيِدر بن عبد امللك. ر وأُكَيِدروقد مست العرب أكْد. وكذلك انكدرت اخليلُ عليهم، إذا حلقتهم

: والكُدري. موضع: والكَدراء. صاحب دومة اجلَندل، كتب له النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم كتاباً

العنق، وهو فارسي معرب، كأن أصله الكَردن بالفارسية، وقد جاء يف الشعر : والكَرد. ضرب من القَطا
 أبو هذا اجليل الذين يسمون باألكراد؛ زعم النسابون أنه كُرد بن عمرو بن عامر بن :والكُرد. الفصيح
  : وأنشدوا بيتاً وال أدري ما صحته، وهو. صعصعة

  ولكنه كُرد بن عمرو بن عامِر  ما األكراد أبناء فارٍس لعمرك

هو كُرد بن عمرو : وقال أبو اليقظان. سماءهو كُرد بن عمرو مزيِقياء بن عامر ماء ال: وقال ابن الكليب
فإن كان عربياً فاشتقاق امسه من املكاردة، وهو : قال أبو بكر. بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  .مثل املطاردة يف احلرب؛ تكارد القوم تكارداً ومكاردةً وِكراداً

  ل -ر-د

  .أُمهلت

  م -ر-د

ويستحب : قال أبو حامت. ال حجم له: و الغامض، وكذلك كعب أدرمبرق أدرم، وه: الدرم من قوهلم
  : الدرم من املرأة يف الكعب واِملرفَق والعرقوب، فلذلك قال العجاج

  قامت تُريك خَشْيةً أن تَصِرما

 بخَنْداةً وكعباً أدرما ساقاً
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إذا مل يكن لعظامهما حجم؛ دِرم يدرم درماً، وبه امرأة درماء ورجل أدرم، : وقد قالوا: قال أبو بكر
وهو تقارب . سمي دارماً من الدرمان: وقال آخرون. سمي الرجل دارماً؛ هكذا يقول بعض أهل اللغة

املرأة اليت إذا مشت حركت مناكبها وقربت خطْوها، وإمنا : والدرامة. ضرب من النبت: والدرماء. اخلَطْو
وبنو تيم . درامة أيضاً، واملصدر الدرمان: ويقال لألرنب إذا مشت كذلك. لك القصار من النساءيفعل ذ
تي بن مرة الذين منهم أبو : ويف قريش تيمان. قبيلة من قريش، وهم بنو تيم بن غالب بن ِفهر: األدرم

م األديبيد اهللا رضي اهللا عنهما، وتيق وطلحة بن عربكر الصدم بن غالب بن ِفهقال الراجز. ر :  

دِم ليسوا من أحربني األد إن  

دليسوا الى قيٍس وليسوا من أس  

ددفّاهم قريشٌ في العوال تَو  

، وهو رجل من بين شيبان قُتل فلم يدرك بثأره فصار مثالً ملن مل يدرك "أودى دِرم: "ومثل من أمثاهلم
  : قال الشاعر. أودى دِرم: ك بثأر القتيل قالوابثأره، فإذا مل يدر

  كما قيَل في الحرِب أودى دِرم  يوِد من كنتَ تسعى له ولم

هجوم الرجل على القوم؛ دمر على القوم : والدمر. دِرمت أسنان الرجل، إذا حتاتت فهو أدرم: ويقال
ورجل . اهلالك: والدامر". يف دار قوم بغري إذم فقد دمرمن نظر : "ويف احلديث. يدمر دمراً ودموراً

الصائد يدخن يف ناموسه لئال : واملدمر. ودمره اهللا تدمرياً، إذا أهلكه. هالك دامر، إذا مل يكن فيه خري
أردمه ردماً، مصدر ردمت الشيء : والردم. واهلالك والدمار قريبان يف املعىن. تشم الوحش رائحته فتنفر

ثوبان خياط بعضهما ببعض حنو اللِّفاق، وكل شيء لَفَقْت : والردمية. إذا سددته حنو الباب وما أشبهه
  : بعضه اىل بعض فقد ردمته، ومنه قول عنترة

  أم هل عرفتَ الدر بعد توهِم  غادر الشعراء من متردِم هل

وردم احلمار، إذا . ليه احلُمى، إذا دامت عليه، واحلمى مرِدموأردمت ع. أي من كال يلصق بعضه ببعض
لقب رجل من فرسان العرب، وهو ِضرار بن عمرو : والردمي. ضرط، واالسم الردام، والواحدة ردمة

لم الضيب جد زيد الفوارس بن حصين بن ِضرار، سمي بذلك لِعظَم خلْقه، وكان إذا وقف موقفاً ردمه ف
موضع باليمن، وِبردمانَ مات املطَّلب : وردمان. السد الذي صنعه ذو القرنني عليه السالم: والردم. جياوز

قبيلة : وكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اىل األملوك أُملُوك ردمان؛ واألملُوك. بن عبد مناف
wلُ يرمد رمداً، فهو رِمد وأرمد، وإن قال الشاعر رامد يف معىن رِمد الرج: والرمد من قوهلم. من ِحمري
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وأرمد الظليم وغريه، إرماداً وارمد . أرمد كان جائزاً الضطرار الشعر، وقد جاء ذلك يف الشعر الفصيح
  : شاعرقال ال. اهلالك: والرمد. بطن من العرب: وبنو الرِمد. ارمداداً، إذا عدا عدواً شديداً

  كأصراِم عاٍد حين دمرها الرمد  صببتُ عليكم حاصبي فتركتُكم

معروف، واجلمع أرِمداء؛ : والرماد. ونعامة رمداُء وربداُء، امليم مقلوبة عن الباء، إذا كان لوا الرماد
  : قال الراجز. ورأيت يف الدار أرِمداء كثريةً

  هلم يبِق هذا الدهر من آيائ

ِمدائهإالّ أثافيه وأر 

    

أعوام جدٍب تتابعت على الناس يف أيام عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه، سميت بذلك : وأعوام الرمادة
شوى أخوك : "ومثل من أمثاهلم. ورمدت اللحم ترميداً، إذا لطخته بالرماد. ألا جعلت األرض رماداً

. وشاة مرمد، إذا ورم ضرعها وحياؤها. مثالً للرجل يحسن مث يسيء، يضرب "حىت إذا أنضج رمد

وذكر ابن إسحاق صاحب السرية يف خرب وفد عاٍد أنه ناداهم مناٍد من السماء . الرماد: والرمِدد والرمِدداء
: واملَدر. الداً وال ولَدااخترت رماداً ِرمِددا، ال تبقي من عاٍد أحدا، ال و: ملا اختاروا السحابة السوداء

ومدرت احلوض أمدره مدراً، إذا . وأرض ممدرة، إذا أُخذ من مدرها. الطني العِلك الذي ال خيالطه رمل
رجل من العرب : وماِدر. العظيم البطن: واألمدر. وضبع أمدر، إذا تلطّخ جبغِره. طليته باملَدر ليحبس املاء

: واملَرد. ، وهو رجل من بين هالل بن عامر، وله حديث"أألم من مادر: "يقال.  املثل يف اللؤميضرب به

  : قال الراجز. الرملة اليت ال تنبت شيئاً: واملَرداء. الذي ال شعر على وجهه: واألمرد. مثر األراك

رجداِء هرهالّ سألتم يوم م  

رمداً عنّا وعنكم وعمحم  

مد بن عمري بن عطارد بن حاجب التميمي، وعمر بن عبيد اهللا بن معمر كان رئيس اجليش الذي يعين حم
والصرح املمرد من ذلك وهو اململَّس، . بعثه عبد امللك اىل ابن فُديك ونجدة بن عامر باليمامة والبحرين

ومنه شيطان مريد وكذلك هو من الناس؛ ورجل . الذي قد أعيا خبثاً، واجلمع مردة: واملاِرد. واهللا أعلم
بيت صغري للحمام تبيض فيه، واجلمع التماريد، وهو : والتمراد. ِفعيل من ذلك، ومتمرد بين التمرد: ِمريد

. مثل املَريس؛ متر مريد ومريس مبعىن واحد: واملَريد. املرتفع: واملاِرد. أحد ما جاء من األمساء على ِتفعال

  : قال الشاعر

w  مسنَفاتٌ تُسقَى ِضياح المريِد
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مترد مارد وعز األبلَق ومها : حصن من حصون العرب معروف غزاه بعض امللوك فامتنع عليه فقال: وماِرد
  .حصنان بالشام معروفان، واملثل للزباء

  ن -ر-د

ما كان إال : ويقال. ن درناً، وكذلك اليدما علق باليد أو الثوب من الوسخ؛ دِرنَ الثوب يدر: الدرن
قال . موضع: ودارين. موضع: ودرنا. كَدرٍن كان يف يدك فمسحته وغسلته، للشيء الذي يذهب سريعاً

  : األعشى

  ِشيموا وكيف يشيم الشارب الثَِّمُل  للشَّرب في درنا وقد ثِملوا فقلتُ

  : قال األعشى. الغزل الذي يفتل اىل قُدام: والردن. ع اىل مربطهرجع الفرس اىل إدرونه، إذا رج: ويقال

  على صحصٍح كِرداء الردن  وتعلَّلتُها فأفنيتُها

اِملغزل الذي : واِملردن. وثوب مردون، إذا نسج بالغزل املردون. الفضاء من األرض الواسع: الصحصح
  : قال الشاعر. الكُم؛ لغة عربية معروفة، واجلمع أردان: الردنوالردن و. يغزل به الردن

خِْرجذِْعنَةً المم الحسناء الكاعب  من أردانها الطِّيب نْفَحبي يفي الس  

  : وقال قيس بن اخلَطيم

 ِء تَنْفَح بالِمسك أردانُها  وعمرةُ من سروات النِّسا

ديينمح الرماحمنسوب ا: والرمون الردينة، امرأة كانت يف اجلاهلية هلا عبيد يقوومجل أمحر رداينّ، . ىل ر
شجر طيب الرائحة، ويقال إنه : والرند. ال أدري اىل ما نسب: قال األصمعي. إذا نسب اىل شدة احلُمرة

أشهب : وِبرذَون مدنر. كثري الدنانري: ورجل مدنر. والدينار فارسي معرب، وأصله ِدنار. هو اآلس
والدينار إن كان معرباً فليس تعرف العرب له امساً غري الدينار فقد صار . مستدير النقش ببياض وسواد

. والنرد أعجمي معرب. كالعريب، ولذلك ذكره اهللا تعاىل يف كتابه ألنه خاطبهم عز ذكره مبا عرفوا

ضربه على رأسه فندرت عينه، أي :  يندر ندراً فهو نادر، فيقالكل شيء زال عن مكانه فقد ندر: والندر
وأندرت من مايل على . وبه مسي نوادر الكالم ألنه كالم ندر فظهر من بني الكالم. خرجت من موضعها

  .ونقدته مائة دينار ندرى، أي أخرجتها له من مايل. فالن كذا وكذا، أي أزلته عنه

  و -ر-د
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والدوار نصب من أنصاب اجلاهلية كانوا يدورون حوله . صدر دار يدور دوراً ودوراناًم: الدور
وجارية رؤد، يفهمز وال يهمز، وهي . وهذا باب تراه مستقصى يف االعتالل إن شاء اهللا تعاىل. كالطَّواف

أرِود يا فالنُ، أي ارفُق وامِش : ه؛ يقالوأرود فالنٌ يرِود إرواداً، إذا رفَق يف املشي وغري. الناعمة اجلسد
: ويف الترتيل. فرس ورد واألنثى وردة، وهي شقرة تعلوها صفرة، واجلمع ِوراد: والورد، يقال. رويداً

احلظّ من املاء، : والِورد. وسمي الورد الذي يشم ورداً حلمرته. ، أي محراء، واهللا أعلم"وردةً كالدهان"
وأهل اليمن يسمون احملموم مورودا كأن احلمى . وكثر ذلك حىت قيل للقوم الذين يردون املاء ِورداً

  .وللدال والراء والواو مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل. الورد: واألسد. وردته

  ه -ر-د

ما استنجم فيه : وِدرة الضرع. بة من الدرالشخ: والدرة. معروفة، وهي احلبة العظيمة من اللؤلؤ: الدرة
: ويقال. والدرة اليت يضرب ا، عربية معروفة". ما اختلفت الدرة واِجلرةُ: "ومثل من أمثاهلم. من اللنب

وسترى هذا الباب يف . فالن ِمدره بين فالن، إذا كانوا يدفعون به األمور العظام، وهذه مهزة قلبت هاًء
الدهر مدة بقاء الدنيا من ابتدائها اىل : وقال قوم. معروف: والدهر. اعي مستقصى إن شاء اهللالرب

ويف حديث . وينسب اىل الدهر دهري على غري قياس. بل دهر كل قوم زمام: انقضائها؛ وقال آخرون
، "تسبون الدهر وأنا الدهر: " قالسفيان بن عيينة، أحسبه مرفوعاً إن شاء اهللا تعاىل، أن اهللا تبارك وتعاىل

قال . مضت عليه دهور دهارير، أي خمتلفة: ويقال. أي أنا خالق الليل والنهار، أو كما قال، واهللا أعلم
  : الشاعر

  والدهر أيتَما حاٍل دهارير  حتى كأن لم يكن إال تذكُّره

، وهذا جيب على "ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر: "حلديثويف ا. وقد مست العرب دهراً ودهيراً وداِهراً
أهل التوحيد معرفته ألا حجة حيتج ا من قال بالدهر، وتفسري هذه الكلمة، واهللا أعلم، أن الرجل من 

 وآله العرب يف اجلاهلية كان إذا أُصيب مبصيبة أو رزئ ماالً أُغري بذم الدهر، فقال النيب صلّى اهللا عليه
ال تسبوا الدهر فإن الذي يفعل بكم هذا هو اهللا جل ثناؤه وهو فعله ال فعل الدهر، فالدهر الذي : "وسلّم

والرده والردهة، . ، فهذا وجه الكالم إن شاء اهللا تعاىل، واهللا أعلم"تذمون ال ِفعلَ له وإمنا هو فعل اهللا
ِقِف احلمار على : "ومثل من أمثاهلم.  جيتمع فيه ماء السماءنقرة يف صخرة أو يف جبل: واجلمع الرداه

رهدت الشيَء أرهده رهداً، إذا : والرهد، يقال. شأْ، بالسني والشني: ، وقالوا"الردهة وال تقُلْ له سأْ
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راً وهديراً، إذا ردد مصدر هدر البعري يهِدر هد: واهلَدر. سحقته سحقاً شديداً، زعموا، مثل الرهك سواء
  : وأنشد. صوته يف حنجرته

 الجياِد األعوجيِة والهدر صهيُل  حرى حين يمسي أهلُها في ديارهم

حري، واألعوجية منسوبة اىل أعوج فرس معروف كان لبين هالل بن عامر وأمه : حرى إمنا هو من قوهلم
ومسعت هدير الرعد، تشبيهاً . ذهب دمه هدراً، إذا مل يطلب بثأره: الويق. سبل وكانت لبين آكل اِملرار

يقال ذلك للرج إذا ". كاملهدر يف العنة: "ومثل من أمثاهلم. موضع أو واٍد: واهلَدار. دير الفحل وهدره
أن يضرب يف اإلبل جاء متهدداً فلم يغِن شيئاً، وأصل ذلك أن الفحل إذا هاج ومل يكن كرمياً خافوا 

وهدر . فحبسوه يف عنة، وهو شجر يجمع كاِحلظار، ويحبس البعري فيه، فهو يهِدر وال يقدر على اخلروج
وبنو فالن هدرة، أي ساقطون ليسوا . دمه فهو يهِدر هدوراً؛ وأهدره السلطانُ، إذا مل يأخذ بقصاصه

: ويقال". يهبط عيسى بن مرمي يف ثوبني مهرودين: "حلديثويف ا. العروق اليت تصبغ ا: واهلُرد. بشيء

  : قال الشاعر. هردت الثوب وهردته، إذا شقَقْته فهو هريد ومهرود

 في عباِقيٍة هريد وثوبك  غداةَ شُواحٍط فنجوتَ شداً

    

هرد فالنٌ ِعرض : الوكذلك يق. اسم من أمساء الداهية: ضرب من الشجر، والعباقية: والعباقية هاهنا
وقد مست العرب هيرداناً، الياء واأللف والنون فيه زوائد، وهو من اهلَرد، أي . فالن، إذا مزقه وطعن فيه

دان. الشقرت العرب هومس.  

  ي -ر-د

. معروف، دير النصارى، وهو عريب صحيح، واجلمع أديار، وأصله واو، وليس هذا موضع تفسريه: الدير

ومن . الذي يطلب الكأل: والرائد. الريح الساكنة: والريدة. احلرف الناتئ من اجلبل، واجلمع ريود: ريدوال
ورحى من بنات الياء، . اخلشبة اليت تدار ا رحى اليد: ورائد الرحى". الرائد ال يكِْذب أهلَه: "أمثاهلم

  : قال مهلهل. رحيان: والدليل على ذلك قوهلم

  بجنِْب عنيزٍة رحيا مديِر  غُدوةً وبني أِبينا كأنّا

  .ما استتر به الرامي من بعيد أو غريه: والدرية. بشطّ عنيزٍة: ويروى

  باب الدال والزاي

w  مع ما بعدهما من الحروف 
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  س -ز-د

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الشني والصاد والضاد والطاء والظاء

  ع -ز-د

الرجل الفَدم : والزعد. دعز الرجلُ املرأةَ يدعزها دعزاً: فع، ورمبا كُين به عن النكاح؛ يقالالد: الدعز
ِييالع.  

  غ -ز-د

  : قال الراجز. زغَد البعري يزغَد زغْداً: أن يردد البعري هديره يف غَلْصمته؛ يقال: الزغْد

  قَلْخاً وبهباه الهديِر الزغُِد

الرجل الفَدم : والزغْد. زغَد ِسقاءه، إذا عصره حىت خترج الزبدة من فم السقاء وقد تضايق ا: يقالو
ِييالع.  

  ف -ز-د

هكذا : لغة يف الفَصد؛ ويف خرب لبعض العرب أنه أُيت ِمبفْصد وناقة ليفِصدها فلَتب يف سبلَتها وقال: الفَزد
  .فَزدي، يريد فَصدي أنا

  ق -ز-د

تجعل الزاي مع الدال والقاف إذا اجتمعت يف الكلمة صاداً فيقولون القَصد والقَزد، وأكثر ما يفعلون 
هو يزدق، فإذا فتحوا الصاد : ذلك إذا كانت الزاي ساكنة فإذا حتركت جعلوها صاداً، أال تراهم يقولون

  .ِدقي وزندقي، وليس من كالم العربرجل ِزن: صدق، مل يقولوها إالّ بالصاد؛ وقد قالوا: قالوا

  ك -ز-د

  .اسم موضع، وال أدري ما صحة عربيته: الكَزد

  ل -ز-د

w  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع امليم
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  ن -ز-د

الزند والزندة، ومها عودان يف أحدمها فروض، وهي الثُّقَب تقدح ا النار، فاليت فيها الفُروض هي األنثى 
زندتان، واجلمع : زندان، ومل يقل: زند وزندة، فإذا اجتمعا قيل: ويقال. فه هو الذكروالذي يقدح بطر

خبيل، وأصله من التزنيد، والتزنيد أن تخلّ أشاعر الناقة بأِخلّة : ورجل مزند. ِزناد وأزند يف أدىن العدد
: بعد الوالدة، فذلك التزنيد؛ قال أبو بكرصغار مث تشد بشعر من شعر هلْبها، وذلك إذا اندحقت رِحمها 

واألقرع الذي مسح النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يده علي . اهلُلْب شعر الذَّنب، ومنه اشتقاق مهلَّب
  .وقد مست العرب ِزناداً. موِصال طَرف الذّراع يف الكف: والزندان. رأسه فنبت شعره يسمى اهلَِلب

  و -ز-د

  .ع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىلهلا مواض

  ه -ز-د

التارك هلا وملا فيها، : والزاهد يف الدنيا. خالف الرغبة؛ زهدت يف الشيء أزهد فيه زهداً وزهادة: الزهد
  : قال الشاعر. الفقر: واإلزهاد. واجلمع زهاد

  ولن يتركوها إلزهاِدها  يطلبوا ِسرها للِغنى فلن

عليه السالم. مال زهيد وشيء زهيد، أي قليل: القليل من كل شيء؛ يقال: هيدوالز ويف كالم علي :

  ".الزاد زهيد والسفَر بعيد"

  ي -ز-د

  : قال الشاعر. مصدر زاد الشيُء يزيد زيداً: زيد

على مائٍة وأنتم دياً فكيدوني  معشر زفأجِمعوا أمركم طُر  

. ضد النقصان: والزيادة. ت العرب زيداً ومزيداً وِزياداً وزائدة وِزيادة ويزيدوقد مس. كيدكم: ويروى

  .عند اهللا املَزيد من النعيم: االستكثار منه والزيادة فيه؛ يقال: واملَزيد من كل شيء

  باب الدال والسين

  مع ما بعدهما من الحروف 
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  .الظاءأُمهلت وكذلك حاهلما مع الصاد والضاد والطاء و

  ع -س-د

    

. ودسع الرجلُ، إذا قاء، يدسع دسعاً؛ لغة ميانية. دسع البعري ِجبرته يدسع دسعاً، إذا اجترها اىل فيه

ومسيت اجلفنة دسيعةً تشبيهاً بدسيعة البعري ألا ال . مركَّب العنق يف الكاهل، واجلمع دسائع: والدسيعة
ذب منها ِجرس. ة عادت فيها أخرىختلو كلما اجتعسه : والدتدع ت اإلبلُ الطريقسعالوطء الشديد؛ د

. سهلة فيها رمل، اىل ذلك يرجع إن شاء اهللا. وأرض دعس ومدعوسة. دعساً، إذا وطئته وطأً شديداً

ِمدعس، ودعسه بالرمح، إذا طعنه به يدعسه دعساً؛ ورمح ِمدعاس وِمدعس، واجلمع املَداعس؛ ورجل 
  : قال الراجز. إذا كان طَعاناً به

  لَتَِجدنّي باألمير برا

  وبالقناة ِمدعساً ِمكَرا

  إذا غُطَيفُ السلَمي فَرا

وسِدع الرجلُ سدعةً شديدة، إذا نكب، . صدم الشيء بالشيء، لغة ميانية؛ سدعه يسدعه سدعاً: والسدع
ِضد : والسعد. نقْذاً لك من كل سدعة، أي سالمةً لك من كل نكبة: ولون يف كالمهمويق. لغة ميانية

النحس من جنوم السماء، فاليت تسمى السعود أربعة أجنم، وهي يف األصل عشرة، منها أربعة يرتل ا 
ن من األمساء املشبهة وكل ما كا. القمر، وهي سعد الذابح، وسعد بلَع، وسعد األخبية، وسعد السعود

اسم من : وساعدة. بطن من العرب: وبنو سعيد. ذا االسم فهو مشتق منه مثل سعد وسعيد وسعيد
ويف العرب سعود منها سعد متيم، وسعد هذيل، وسعد قيس، . بطن من العرب: وبنو ساعدة. أمساء األسد

  : قال الشاعر. وسعد بكر، وسعد ضبة

  فلم أر سعداً مثَل سعد بن مالِك  عوداً من شعوب كثيرةس رأيتُ

  : قال الشاعر. اسم محامة: والسعدانة. من سعود كثرية: ويروى

  أهاجت عنده الصب الحزينا  سعدانةُ السعفات ناحتْ إذا

: قال ابن الكليب. ن الكوفةبيت كانت حتجه ربيعة يف اجلزهلية أحِسبه قريباً من ِسنداد قريباً م: والسعيدة

بطن : وبنو سعود. وقد مست العرب سعاد وسعيداً وسعدى ومسعوداً ومسعدة. هو على شاطئ الفرات
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وبه . وكان يف اجلاهلية صنم بساحل امة يقال له سعد تعبده هذيل ومن يليها، وله حديث. من العرب
  : وأنشد أبو حامت للعجير السلويل. ضداهع: وساِعدا اإلنسان. مست العرب عبد سعد

منكم دماً  تَنالونها أو تنشفَ األرض وجبين عنه ساعد خَر 

النهر الذي تشرب به األرض : والسعيد. ضد الشقي: والسعيد. ِسقطاه، ومها جناحاه: وساِعدا الطائر
عيوا اليت ينبع منها : وسواعد البئر. األرضهذا سعيد هذه : بظواهرها إذا كان مفرداً هلا؛ تقول العرب

  : قال الشاعر. عروقه اليت خيرج منها اللنب: وسواعد الضرع. املاء

 عليه باألكُفِّ السواعد أرشّتْ  فجاءت بمعيوف الشريعة مكْلٍَع

 الذي ركبه الكَلَع وهو :قوله معيوف يعين قَعباً وِسخ موضِع الشريعة، مأخوذ من ِعفت الشيَء؛ واملُكْلَع
موضع بنجد قد : وسعد. أرشت السحابة وسحاب مِرش: الوسخ يركب اإلناء؛ وأرشت من الرش، يقال

  : ذكره جرير فقال

  ُأحب لحب فاطمةَ الديارا  حي الديار بسعد إنّي أال

صول نبت ينبت يف القُريان وجماري املياه أ: والسعادى أيضاً. أصول نبت معروف طيب الرائحة: والسعد
نبت تغزر : والسعدان. تذكري سعدى: وأسعد. بطن من العرب: وبنو أسعد. من ِغلَظ األرض اىل سهوهلا

ِكرِكرته اليت تلْصق باألرض إذا : وسعدانة البعري". مرعى وال كالسعدان: "واملثل السائر. عليه ألبان اإلبل
كالرجلَ على األمر مساعدةً، إذا أجندته عليه. بر لَة من . وساعدتفْعة، وهو مدعست العرب موقد مس
بثرة كانت خترج على الناس يف اجلاهلية تعدي شبيهة بالطاعون، : والعدسة. حب معروف: والعدس. هذا

  : قال الشاعر. قوياً على السرىرجل عدوس الليِل، إذا كان : ويقال. زعموا أن أبا لَهب مات ا

  عدوس السرى ال يقبل الكَرم ِجيدها  مخشَّمةُ الِعرنين منقوبةُ العصا

. عدس أيضاً: اسم رجل، وقالوا: وعدس. الوطء الشديد: الِقالدة، وأصل العدس: يصف راعية؛ الكَرم

سدة: وعِر البغال خاصجمن ز رجغ خياطب بغلتهقال ابن مف. زر :    

سداٍد عليِك إمارةٌ عِت وهذا تحملين طليقُ  ما لعبونَج  

وكان اخلليل يزعم أن عدساً كان رجالً عنيفاً بالبغال يف أيام سليمان بن داود عليهما السالم، فالبغال إذا 
. ب عداساً وعديساًوقد مست العر. عدس، انزعجت؛ وهذا ما ال تعرف حقيقته يف اللغة: قيل هلا

دويبة : والِعسودة. أصله الفتل الشديد؛ عسدت احلبلَ أعِسده عسداً، وقد أميت هذا الفعل: والعسد
  .ومجل ِعسود ورجل ِعسود، إذا كان قوياً شديداً. شبيهة باِحلرباء، واجلمع عساِود وِعسودات

w  غ -س-د
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  .أُمهلت

  ف -س-د

وأسدف الفجر، إذا .  الظلمة، وهو من األضداد عندهم؛ أسدف الليلُ يسِدف إسدافاً، إذا أظلم:السدف
وتصغري سدف . أسِدفوا لنا، أي أسِرجوا لنا: أضاء، وهي لغة هلوازن دون سائر العرب؛ تقول هوازن

وأسدفنا، إذا . شحم السنام: والسديف. وقد مست العرب سديفاً، وهو تصغري سدف، ومسِدفاً. سديف
وسِفد البعري الناقةَ والتيس العنز والطائر . وجئت بسدفَة، أي يف بقية من الليل. دخلنا يف سدف الليل
ضد الصالح؛ فسد الشيء يفسد ويفِسد فساداً وفسوداً، وأفسدته أنا : والفَساد. يسفَد ِسفاداً وسفْداً

 ديفِسد ضعيفإفساداً، وفَس.  

  ق -س-د

فعل ممات، ومنه اشتقاق الديسق، الياء زائدة، وهو ترقرق السراب على األرض وترقرق املاء : الدسق
دويبة : والدقْسة. بل كل أبيض ديسق: املتضخضخ؛ وكل لَمعان ماء أو سراب فهو ديسق، وقال قوم

ال قدسه اهللا، أي : التطهري من قوهلم: والتقديس. س تقديساًقدس يقد: والقُدس من قوهلم. صغرية، زعموا
. جبل معروف: وقُدس أُوارةَ. بل التقديس الربكة، وبه مسيت الشام األرض املقدسة: وقال قوم. ال طهره

  : قال الشاعر. احلَبر أو الراهب: واملقدس. واشتقاق بيت املَقِْدس من التقديس، وهو التطهري أيضاً

  كما شَبرقَ الِولْدان ثوب المقدِس  يأخذن بالساق والنَّسا فأدركْنَه

يصف ثوراً وحشياً أدركته الكالب، شبه براهب قد أطاف به الولدان ميسحونه حىت شربقوا ثوبه، أي 
تسمونه حجر يطرح يف حوض اإلبل يقدر عليه املاء فيق: والقَداس والقُداس، بالضم والتخفيف. قطّعوه

بينهم يصنعون به كما يصنعون باملَقْلة يف أسفارهم، وهي احلَصاة اليت تطرح يف القعب يتصافنون املاء 
تصافن القوم ماءهم، : يقال: قال أبو بكر. عليه، يفعلون ذلك عند ِضيق املاء ليشرب كل إنسان مبقدار

الدر؛ : والِقديس، زعموا.  له القاِدس أيضاًاقتسموا ماءهم؛ ويقال: إذا اقتسموه على املَقْلَة، وال يقولون
قال . سفينة عظيمة: والقاِدس. وأنشد ابن الكليب بيتاً ملُرِتع بن معاوية أيب ِكندة بن املُرِتع. لغة ميانية قدمية

  : الشاعر

  كما اطَّرد القادس األردمونا  بهاٍد لها ميلٍَع وتهفو

  .املالّحون: مونالطويل، واألرد: املَيلَع
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  ك -س-د

  : قال الشاعر. سِدكْت بالشيء أسدك به سدكاً وسدكاً، وأنا سادك به وسِدك، إذا لزمته فلم تفارقه

 بأرحلنا ولم يتعرِج سِدكاً  طافَ الخياُل وال كليلَة مدِلٍج

قال . ادس، وكانت العرب تتشاءم بهالعطاس؛ كَدس يكِدس كَدساً وكُداساً فهو ك: والكَدس والكُداس
  : اهلذيل

  مضيتَ ولم تحِبسك عنه الكوادس  إذا وجهتَ فيه لغزوٍة وخَرٍق

الطعام اتمع، عريب صحيح، : والكُدس. مل تتشاءم بالكُداس فتحتبس عن وجهتك اليت أردت: يقول
قال املتلمس خياطب ملكاً فر . مواالكداديس، والواحد كُديس، زع: واجلمع أكداس، وأهل الشام يقولون

  : منه

  وال دمشقُ إذا إذا ِديس الكداديس  تَدِر بصرى بما آليتُ من قَسٍم لم

وهي األكداس بلغة أهل : إذا ِديس الفَراديس؛ قال: هذا غلط، إمنا هو: قال األصمعي: قال أبو بكر
  : قال الشاعر. وتكدس الفرس تكدساً، إذا مشى كأنه مثْقَل. الشام

  ن تحت العجاجة يجمزن جمزا  تكَدس بالدارعي وخيٍل

  : وقال اآلخر

  ِل نازلتَ بالسيف أبطالَها  تكَدس مشْي الوعو وخيٍل

  ل -س-د

    

 يداِلس فالن ال: ويقال. فعل ممات، قالوا، منه دالَس يداِلس مدالسةً وِدالساً، كأنه اخليانة والغدر: الدلْس
سدلْت الستر أسِدله سدالً، إذا أرخيته، والستر : والسدل من قوهلم. وال يواِلس، أي ال خيون وال يغدر

وسدلَ . السمط من اجلوهر يطول حىت يقع على الصدر، واجلمع سدول: والسدل أيضاً. يسمى السدل
. ثوب يرخى يف عرض البيت حنو اِخلدر: والسديل. صالةالرجلُ ثوبه، إذا أرخاه؛ ونهي عن السدل يف ال

وبه سمي . رميته به: لَدست الرجل بيدي لَدساً، إذا ضربته ا؛ ولَدسته أيضاً باحلجر: واللَّدس من قوهلم
  : قال الشاعر. كأا رميت باللحم: وناقة لَديس. بطن من العرب: وبنو مالِدس. الرجل مالِدساً

سِشِملّةٌ ِديس طَموسيع لَِديس  نات النّجائبصحتُبار إليها الم  
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تعرض لينظر اىل شبهها منها؛ وإليها مبعىن عندها، : السريعة؛ وتبار: التامة اجلمال؛ والشِملّة: العيطَموس
  : كما قال الراعي

  انياصناع فقد سادت إلي الغو  ثَقاٌل إذا راد النِّساء خريدةٌ

لَِسد الكلب ما يف اإلناء يلسده لَسداً، إذا لَِحسه، وكذلك لَِسد الرجل ما : واللَّسد من قوهلم. أي عندي
  .وكل لَحٍس لَسد، ومن ذلك لَِسدت الوحشيةُ ولدها، إذا ِحلسته. يف اإلناء أيضاً

  م -س-د

دسمت اجلرح : ما سددت به اجلرح؛ يقال: ساموالد. ِصمام القارورة: والدسام. معروف: دسم اللحِم
  : وأنشد األصمعي. أدسمه دسماً

  إذا أردنا دسمه تنفَّقا

  بناِجشات الموت أو تمطَّقا

  : قال الشاعر. غُبرة فيها سواد، الذكر أدسم واألنثى دسماُء: والدسمة

  الى كل دسماِء الذراعين والعقِْب

سي؛ وقال مرةً أخرى: مودبم: اسم ويقال إنه ولد الدسيأو ولد الذئب: والد بت . ولد الدوقد مس
  : قالت امرأة من العرب. العرب ديسماً

  أحثي على ديسم من جعد الثّرى

  أبى قضاء اهللا إالّ ما ترى

اختالط : والدمس. موضع: ودسمان. يه زائدةواشتقاق ديسم إما من الدمسة وإما من الدسم، والياء ف
  : قال الشاعر. وكل شيء غطّيته فقد دمسته. ظلمة الليل، وقالوا الدمس أيضاً

سإذا ذُقْتَ فاها قلتَ ِعلْقٌ مدم  ْأِب أريدفي س ٌل فغُوِدربه قَي 

ودمس الليلُ . ما غطّاك من شيء فهو ِدماسالسجن، وكل : واملدمس واملدمس. أراد ِزقّاً مغطّى، فيه مخر
احلزن؛ سِدم يسدم سدماً، ومن : والسدم. كساء يطرح عليه: وِدماس الزق. يدمس دموساً فهو دامس

بل السادم مأخوذ من املياه األسدام، وهي املندفنة اليت تغيرت لطول : ناِدم ساِدم؛ وقال قوم: ذلك قالوا
. ماٌء سدم أيضاً: ماٌء أسدام ومياه أسدام، وهو مما وصف واحده بصفة اجلمع، وقد قالوا: ويقال. املكث

الضباب : والسدمي. بيت يف جوف بيت أو بيت ِمدراس لبعض أهل امللل، وال أدري ما صحته: والدمياس
w  : قال الشاعر. الرقيق يف بعض اللغات
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 اه جلِّلَتْ بسديِمذُر كأن  وقد حال ركن من ُأحيِمر دونهم

  : قالت ليلى األخيلية. الفحل القَِطم، أي اهلائج: والسِدم

  ليسوقَ من أهل الحجاز بريما  أيها السِدم الملوي رأسه يا

ِخلطان من ضأن ومعز، وكل لونني اختلطا فهما برمي، وأكثر ما يخص : ليقود؛ والبرمي هاهنا: ويروى
إنك : قلت لألصمعي: قال أبو حامت. اللَّهج بالشيء: والسدم. ن فيه سواد وبياضبذلك احلبل إذا كا

الالهي؛ سمد يسمد : والسامد. إنه كان همنا وسدمنا: لتحفظ من الرجز ما مل حيفظه أحد، فقال
 عاٍد، وال أدري ما وقد روي هذا البيت يف شعِر. امسدينا، أي ألِْهينا: سموداً، لغة ميانية، يقولون للقينة

  : صحته، وقد احتج به العلماء

  ثم دع عنك السمودا  قُم فانظر إليهم قَيُل

    

مسد : ويقال. الهونَ، واهللا أعلم: ؛ قال أبو عبيدة"وأنتم سامدون: "وجاء يف القرآن. اسم رجل: قَيل
فأما السماد . ؛ ساروا سرياً سمداً، أي دائماًالسري الشديد الدائم: والسمد. رأسه وسبده، إذا استأصله

. تسهيل األرض باِملسحاة والقَدوم: الذي يعرفه الناس فهو عريب صحيح، وأصله السمدة، والسمدة

: لالفَتل الشديد؛ يقا: واملَسد. الدلْك والعرك؛ مدست األدمي أمدسه مدساً: واملَدس. السِمد: واإلسِميد

، فسره أبو عبيدة بشدة "حبلٌ من مسٍد: "وقد جاء يف الترتيل. مسدت احلبلَ أمسده مسداً، واحلبل ممسود
  .معصوبة اللحم على العظام غري مسترخية: وجارية ممسودة. الفتل، واهللا أعلم

  ن -س-د

دنس ِعرضه تدنيساً ودناسةً ودنساً، ومجع و. ضد النظافة والنقاء؛ دِنس يدنس دنساً، فهو دِنس: الدنس
والسادن، واجلمع سدنة، وهم القوم على األصنام كانوا يف اجلاهلية مث صاروا يف اإلسالم . دنس أدناس

السدانة والسقاية : وكانت قريش تقول. سدنة الكعبة وسدنة بيت املَقِْدس أيضاً، واالسم السدانة
السقاية والرفادة لبين هاشم والسدانة لبين عبد الدار، وكانت قريش تترافد للحاج فيجمعون والرفادة، ف

بينهم ماالً فيكون للمنقطع وملن ال زاد له، وكان يتولّى ذلك العباس مث بقي يف ولده اىل اليوم وكان كذا 
ماء معروف لبين : وسند. مع أسنادما قابلك من اجلبل مما عال عن السفح، واجل: والسند. يف بين أمية

  : اختالف الردفني كقول العجاج: والسناد يف الشعر. طويلة: وناقة ِسناد. سعد

  يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي
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  بِسمِسٍم أو عن يميِن ِسمِسِم

  : مث قال يف بيت آخر

  فِخنِْدفٌ هامةُ هذا العالِم

ضرب من : واألسناد.  القوم متساندين، إذا خرجوا على رايات شتىخرج: ويقال. وهذا ِسناد قبيح
أسندت هذا احلديثَ اىل فالن أُسِنده : واإلسناد يف قوهلم. وضرب من الثياب تسمى املُسندية. الشجر

 أفعل ذلك ال: الدهر؛ يقال: واملُسند. وباب من النحو يسمى املُسند واملُسند إليه. إسناداً، إذا رفعته إليه
هذا : والسند. خطّ ِحمير الذي كانوا يكتبون بينهم أيام ملكهم: واملُسند. سجيس املُسنِد، أي آخر الدهر

كل ما استندت : واملَسند. ِهند وهنود وأهناد: ِسند وسنود وأسناد، كما قالوا: اجليل املعروف؛ يقولون
وفالن . فالن سند بين فالن، إذا كان معتمدهم يف أمورهم: يقالو. إليه من شيء أو أسندت إليه شيئاً

  : قال الشاعر. سنيد يف بين فالن، إذا كان دعياً فيهم

 ماِل ألْوى ال سنيٍد وال ألَفْ على  يا ابنَي ِعياٍذ عدوتُما رأيتُكما

  لكم طَرفٌ منه حديد ولي طَرفْ  ماَل لي إال ِعطافٌ وِمدرع وال

  : قال الشاعر. ندسه بالرمح ندساً: الوخز مبدية أو ِسنان؛ يقال: والندس

  ومار دم من جار بيبةَ ناقع  أبا مندوسةَ القين بالقنا نَدسنا

  و -س-د

. أبو حي من العرب عظيم: ودوس. مصدر داسه يدوسه دوساً؛ وكل شيء وطئته فقد دسته: الدوس

ووالسعها يف املشي والتساع : دواً حسناً، وهو تذردِت الناقة بيديها يف السري تسدو سدمصدر س
قال . موضع: والسود. ضد البياض: والسواد. ما أحسن سدو ِرجليها وأتو يديها: ويقال. خطوها
  : الشاعر

  بايدي لكم والزائراِت المحص  حِبقٌ والسود بيني وبينهم لهم

مصدر : والسواد. علي لك أن تفعل كذا أو تكون كذا: يدي لك أن تكون كذا وكذا، كما تقول: يقال
وقيل ". إذْنك أن يرفع الستر وأن تسمع ِسوادي: "ويف احلديث. ساودته مساودةً وِسواداً، إذا ساررته

ل عقلك؟ فقالت: البنة اخلُسِت مع فضينز ِلم :واد. واد وقرب الِوسادطول السداء يصيب الغنم : والس
ما خيفى ذلك على األمحر واألسود؛ : التمر واملاء، ويقال: واألسودان. فتسواد منه حلومها فتموت
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وسمي سواد الِعراق . العجم، ألن الشقرة فيهم أكثر: العرب، ألن السمرة فيهم أكثر، واألمحر: فاألسود
  : قال الشاعر. سواده: وشخص كلِّ شيء. هلكثرة مائه وشجر

ه فُأقِْسمسواد النّدي لو ضم  ساالِت عامرتْ تلك المحسلما م  

    

واألسود من احليات يجمع أساود وال . مجع مسالٍة، وهي جانب اللّحية، وللّحية مسالتان: املُساالت
  : قال الشاعر. يجمع سوداً

  وإن كان مخلوطاً بسم األساوِد  يب ترابهفألْصقَ حساداً بِط

وقد . فالن أشد سواداً من فالن: فالن أسود من فالن، إذا أردت السؤدد، وإذا أردت اللون قلت: ويقال
رأيت أسوداٍت : وروي عن بعض أهل اللغة أنه قال. سويد، وهلذا باب يف النحو: قالوا يف تسغري أسود

  : قال الشاعر. موضع بالشام: والسويداء. بطن من العرب: وبنو أسود. حيات كثريةكثرية، أي 

 الغداةَ غريب بالسويداء  إنّني جيِر وإن عز رهطي

أبو : وأسودان. دمه الذي فيه: وسويداء القلب وسواده. يعين جيِر القسم، ويقال جيِر مبين على الكسر
هانقبيلة، وهو نقال الشاعر. جبل معروف: وأسود العني. ب :  

العيِن كنتم دوكراماً  إذا زال عنكم أس وأنتم ما أقام أالئم 

وودسِت األرض تِدس ودساً، إذا ظهر فيها النبت . بطن من العرب: وبنو سود. أي ال تكونون كراماً أبداً
إليه كالماً مل تستكمله؛ والنبت وادس واألرض ومل يكثر؛ وودست اىل فالن بكالم، إذا طرحت 

وأوسدت يف السري، إذا أغذذت فيه، . إسادة، وهي لغة هذلية: ما توسدته؛ ويقال: والِوسادة. مودوسة
: أشليته خطأ، إمنا أشليته: واسأدت يف مثله؛ فأما آسدت الكلب فهو أن تغريه بالصيد؛ وقول العامة

  : قال الشاعر. اإلعياء: ملُعيي، والسأَدا: والسِئد. دعوته

ِد  فما لقيتُه أِرقاً وبتُّ   ألقَى لقاء الالقي من السَأ

  .وهلذا مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل

  ه -س-د

وأدهس القوم، إذا سلكوا . الذي يثقل املشي فيه؛ أرض دهس وأرضون ِدهاس: الدهس من األرض
سِده الرجلُ وشِده فهو مسدوه : السده والسداه مثل الشده، وهي احلرية؛ يقال: ال قوموق. الدهس

: والسهاد والسهد والسهد والسهد. دِهش فهو مدهوش: ومشدوه، إذا غُلب على عقله، كما يقال w
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لغة ميانية مماتة، وأصله من : واهلَدس. وسهدت الرجل تسهيداً، إذا أسهرته، وهو ساهد ومسهد. السهر
  .هدسته أهِدسه هدساً، إذا زجرته وطردته، وقد أُميت هذا الفعل: قوهلم

  ي -س-د

أصله الواو وكان األصل فيه سيِود فقُلبت : والسيد. الذئب، واجلمع ِسيدان واألنثى ِسيدة وِسيدانة: السيد
بطن من العرب من بين : وبنو السيد. واضع تراها إن شاء اهللا تعاىلالواو ياًء وأُدغمت الياء يف الياء؛ وهلا م

  .موضع: والسيدان. ضبة

  باب الدال والشين

  وما بعدهما من الحروف 

  ص -ش-د

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء والظاء

  ع -ش-د

  .عشد يعِشد عشداً، وهو جمعك الشيء: فعل ممات من قوهلم: العشد

  غ -ش-د

  : قال الشاعر. اسم رجل: دغْش

  حوامُل من نخل ابِن دغٍْش مكفَّفُ

  : قال الشاعر. أي قد جمعت أعذاقُه أي ضم بعضها اىل بعض

  وكُفَّ بأجذاِل

. تداغش القوم، إذا اختلطوا يف حرب أو صخب وما أشبه ذلك، وكذلك الدغْوشة: والدغْش من قوهلم

  .دغَش عليهم، أي هجم عليهم: ولغة ميانية. قد مست دغْوشاًوأحسب أن العرب 

  ف -ش-د
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الشخص؛ رأيت شدفاً، : والشدف. شدفْت الشيَء أشِدفه شدفاً، إذا قطعته شدفَةً شدفَةً، أي قطعةً قطعةً
سدف يف : الوال تنظرنّ اىل ما جاء به الليث عن اخلليل يف كتاب العني يف باب السني فق. أي شخصاً

  : قال الشاعر. عظيم الشخص: وفرس أشدف. معىن شدٍف، فإمنا ذلك غلط من الليث عن اخلليل

  فإذا طُؤِطئ طَيار ِطِمرْ  أشْدفُ ما ورعتَه شَِدفٌ

والفَدش من . فرس شندف، أي مشرف، النون زائدة: شندف أشدف؛ والشدف من قوهلم: ويروى
  . فَدشت الشيء فَدشاً، إذا شدخته؛ وفَدشت رأسه بالعصا أو احلجر، إذا شدخته:قوهلم

  ق -ش-د

    

ال ندري، إمنا هي أمساء نسمعها نسمى ا، : ما الدقَيش؟ فقال: سألت أبا الدقَيش: الدقْش، قال يونس
ورد : قال أبو بكر. دقْش عنده شبيه بالنقْشدويبة رقطاء أصغر من العظاءة؛ وال: الدقْشة: وقال أبو حامت

وهذا غلط ألن العرب قد مست دنقَشاً، فإن كان من . ليس مبعروف: قوم من أهل اللغة هذا احلرف فقالوا
ضرب من : الدقْش: وقال بعض أهل اللغة. الدقْش فالنون زائدة، ومل يبنوا منه هذا البناَء إالّ وله أصل

. ِشدق اإلنسان والدابة، وهو حلم باطن اخلدين من جانيب الفم؛ ِشدق وأشداق:  والشدق.الطري األرقَش

وبعري شدقَم للواسع الفم، وهو من الشدق وامليم . ورجل أشدق وامرأة شدقاُء، إذا اتسعت أشداقُهما
.  يسأل به السمن، وهي اخلُالصةمتر وسويق: والِقشدة. زائدة؛ وهلذا باب تراه فيه إن شاء اهللا تعاىل

  .موضع: وقُداش

  ك -ش-د

. اسم رجل، من هذا اشتقاقه: وكُداش. كَدشه يكِدشه كَدشاً، إذا دفعه دفعاً شديداً: الكَدش من قوهلم

. كَشدت الشيء أكِشده كَشداً، إذا قطعته بأسنانك قطعاً كما يقطع الِقثّاء واجلزر وما أشبههما: ويقال

  .أشكَده، وليس بالعايل: العطاء؛ شكَده يشكُده شكْداً، فاالسم الشكد واملصدر الشكْد، وقيل: والشكْد

  ل -ش-د

  .أُمهلت

  م -ش-د
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ِمشمشٍس، وأحسبه مقلوباً من د شاً، إذا أظلمت من جوع أو حردش مالرجل متد عني تِدشم.  

  ن -ش-د

وظبية مشِدن، إذا كان ولدها شادناً، . هو شادن، إذا قوي واشتدت عظامهشدنَ الظيب يشدن شدوناً ف
والندش واملَدش . ندشت عن هذا األمر أنِدش ندشاً: حبثك عن الشيء؛ يقال: والندش. وكذلك الناقة

داناً فأنا ناِشد، إذا نشدت الضالّةَ أنشدها نشداً وِنش: ويقال. متقاربان يف املعىن، وهو شبيه بالنجش
  : قال العبدي. عرفتها؛ وأنشدت الضالَّةَ إنشاداً فأنا منِشد، إذا استرشدت عنها

  إصاخةَ النّاشِد للمنِْشِد  يصيخُ للنّبأة أسماعه

  : فما معىن قول أيب داود: قلت لألصمعي: قال أبو حامت

  اِشدتَمع المِضلُّ لصوِت ن  أحياناً كما اس ويظلُّ

قال أبو . الثَّكلى تحب الثَّكلى، كأنه يسمع صوته فيتأسى به: هذا كقوهلم: أليس الناشد هو املُِضلّ؟ قال
. وناشدت فالناً مناشدةً، إذا حلَّفته. ونشيد الشعر ونشيد الضالة واحد يف اللفظ ال يف املعىن: حامت

  .ا وكذا، أي ذكّرتك اهللاونشدتك اهللا أن تفعل كذ. وأنشدت الشعر إنشاداً

  و -ش-د

دِوشت عني الرجل تدوش دوشاً، إذا فسدت من داء يصيبها، واالسم الدوش، والرجل أدوش، واملرأة 
وكل . إنشاد البيت أو البيتني من الشعر ميد به الرجل صوته كالغناء؛ شدا يشدو شدواً: والشدو. دوشاُء

فا من البصر إذا بقي؛ يقالقليل من كثري فهو شحنو الش ،ومن : د ومل يبق ،ودما بقي من بصره إال ش
ودته إال شوان. أشدو منها بيتاً أو بيتني: وتقول العرب إذا سئل الرجل منهم عن القصيدة قال. قودوش :

  .موضع

  ه -ش-د

.  هذا الشداه ومن ذلك الدهشدِهش الرجلُ فهو مدهوش، وشِده فهو مشدوه مبعىن، واالسم من

: مجع شاهد، كما قالوا: والشهد. العسل الذي مل يصف، وقد قيل شهد أيضاً، والضم أعلى: والشهد

مجع : واألشهاد. وشِهد الرجلُ يشهد شهادةً فهو شاهد وشهيد. صاحب وصحب، وراكب وركْب
فالنة : ويقال. هيد، وقد مجعوا شهيداً على شهداءوالرجل شاهد وش. شهد، مثل صحب وأصحاب

. املوضع الذي يشاهد فيه القوم القوم، أي حيضر بعضهم بعضاً: واملَشهد. شاهدي، مثل الذكر سواء w
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والشهيد يف . أشهد الرجلُ، إذا أمذى؛ ذكر ذلك يونس عن رؤبة: ويقال. خالف الغائب: والشاهد
  : قال اهلذيل. آثار مواضع منتِجها من دم أو سلًى: اقةوشهود الن. معروف: سبيل اهللا

  له والثّرى ما جفَّ عنه شُهودها  فجاءت بمثل السابري تعجبوا

  ي -ش-د

: قصر مشيد، أي جمصص؛ وكذلك قوله تعاىل: اِجلص، ومنه قيل: والشيد. أبو بطن من العرب: الديش

  : قال. قيل مشيد فهو مرفَّع مطول، أي جمصص؛ فإذا "وقصٍر مشيٍد"

 الماء بين الطّين والشِّيِد كحية  ال تحِسبنّي وإن كنتُ أمرًأ غُمراً

    

  .وشيدت البناء تشييداً وأشدت احلديثَ إشادةً، إذا منّيته ورفعته

  باب الدال والصاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ض - ص-د

  .ظاءأُمهلت وكذلك حاهلما مع الطاء وال

  ع - ص-د

األرض السهلة حتمى عليها : والدعصاء. الكثيب الصغري من الرمل، واجلمع أدعاص وِدعصة: الدعص
  : الشمس فتكون رمضاؤها أشد حراً من غريها، ورمبا متثّل اجلَرمي أو النهدي ذا البيت

  كالمستغيث من الرمضاِء بالنّاِر  المستغيثُ بعمٍرو عند كُربته

مصدر صدعت : والصدع. وتدعص اللحم، إذا رأ من فساد. من الدعصاء بالنار، وهكذا لغتهم: فيقول
  : قال الشاعر. الشيَء أصدعه صدعاً، إذا شققته باثنني

 بين القَينَتَين ِردائيا وأصدع  وأنْحر للشَّرب الكرام مطيتي

  : قال حسان. نصدعاًمث كثر ذلك حىت صار كل منفطر م

  مثُل الزجاجة صدعها ال يجبر  المري حيث لقيتَها وأمانةُ
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وانصدع الصبح، إذا . الصبح: والصديع. يقوله حسان بن ثابت بأمر من النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلم
  : قال الشاعر. انشق عنه الليل

 ه الصديعبياض لَبِت كأن  به السرحان مفترشاً يديه

وصدع الرجلُ . الذئب: األسد بلغته ألن الذئاب ال بياض فيها، والسرحان بلغة أهل جند: السرحان هاهنا
وتصدعت األرض عن النبت، إذا تشقّقت؛ . ما يعتري الرأس من الوجع: والصداع. باألمر، إذا أوضحه

ره أبو عبيدة يف قوله جلّ وعزماِء : "هكذا فسِعوالسجع. ذاِت الردوالصبح ". واألرِض ذاِت الص
  : قال الراجز. الضرب اللحِم بني السمني واملهزول: والظيب الصدع. املُشرق: الصادع

عفيها وأض أخُب  

عدكأنني شاةٌ ص  

رق سهلة يف ِغلَظ ط: واملَصادع. الفيت من اإلبل، وكذلك الرجل الشاب: والصدع. يعين تيساً من الظِّباء
ِمصلَق، إذا : خطيب ِمصدع، كما قالوا: ورمبا قالوا. املَشاقص: واملَصادع. من األرض، واحدها مصدع

  : قال الشاعر. وتصدع القوم، إذا تفرقوا. كان ذا بيان

 على نياتهم وتصدعوا وباتوا  َأعاِذَل ما لي ال أرى الحي ودعوا

ويف . وتصاعدين األمر، إذا اشتد علي. الصعداء فهو ممدود:  تنفّس صعداً، فإذا قالوا:والصعد من قوهلم
ومنه تصاعد النفَِس، إذا صعب . ، أي ما صعبت علي"ما تصعدتين خطبةٌ مثل خطبة النكاح: "احلديث
قال .  إذا كانت كذلكوأكَمة صعود، إذا اشتد صعودها على الراقي؛ وأكَمة ذات صعداء،. خمرجه
  : الشاعر

  لها صعداء مطِْلعها طويُل  سيادة األقوام فاعلم وإن

والصعيد من . ضد اهلبوط: والصعود. ما زلنا يف صعود وهبوط، إذا كانوا يف أمر شديد: ويقولون
الظاهر من :  الصعيدبل: التراب الذي ال خيالطه رمل وال سبخ؛ هكذا قال أبو عبيدة، وقال غريه: األرض

هي القناة اليت تنبت : وقال بعض أهل اللغة. القناة: والصعدة. األرض؛ وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم
  : قال الشاعر. مستوية ومل تحتج أن تقوم، واجلمع ِصعاد

  رويتُ منه صعدتي وِسناني  قوِم إنّي لو خشيتُ مجمعاً يا

عةوبنات صبه محري الوحش: د ة. اسم خيتصدعموضع يف اليمن، معرفة ال تدخلها األلف والالم: وص .

ما : ومن كالمهم. املوضع الذي يشق على اهلابط: املوضع الذي يشق على الراقي، واهلَبوط: والصعود
wفقدت ولدها إما مبوت وإما الناقة اليت : والصعود أيضاً. زلنا يف صعود وهبوط، إذا كانوا يف أمر شديد
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مصدر عصد البعري عنقَه يعِصدها عصداً، إذا : والعصد. بذبح فعطفت على ولد غريها، واجلمع الصعائد
اختالط : والِعصواد. وكل شيء لويته فقد عصدته، وبه سفميت العصيدة. لواها عند املوت فهو عاصد

وتعصود القوم، إذا فعلوا ذلك؛ وأحسب أصله من . هم يف بعضالقوم يف حرب أو صخب واستدارةُ بعض
  .العصد، والواو واأللف زائدتان

  غ - ص-د

معروف، ومها صدغان، وهو ما احندر من الرأس اىل مركَب اللَحيني بني : الصدغ، صدغ اإلنسان
  : قال العجاج. أطراف احلاجبني وقُصاص الشعر حتت اجلبهة

  صداغَ الخصوِم الميِليلْهز أ

 حتى ينتهوا لألعدِل للحقّ

    

وصدغْت الرجلَ عن األمر، إذا رددته عنه وكففته؛ وإنك . وبه مسيت اِملصدغة ألا تجعل حتت الصدغ
 العظيم يف باطن الركبة الذي يكتنفه العصب واملاُء: والداغصة. لتصدغين عن حاجيت، أي تصرفين عنها

  .سِمن حىت كأنه داِغصة، واجلمع دواغص: وتقول العرب. الصايف الرقيق

  ف - ص-د

. فعل ممات، وهو امللوسة، ومنه اشتقاق الدوفَص، وهو البصل األبيض األملس، الواو فيه زائدة: الدفْص

أصدفته أنا وصدف الرجلُ يصِدف ويصدف، والكسر أعلى، صدوفاً، إذا مال عن الشيء فهو صاِدف، و
ال أدري عن ميني أو عن مشال؛ : قال األصمعي. ميل يف القدم: والصدف. اسم امرأة: وصدوف. إصدافاً

الذي : والفرس األصدف. الصدف إقبال إحدى الركبتني على األخرى؛ ورجل أصدف: قال أبو حامت
. حمارا الداخل املدور: دفَة األذنوص. مييل أحد حافري يديه اىل وحشيه؛ صِدف يصدف صدفاً

. جانبا الشعب يف اجلبل؛ وكذلك فُسر يف الترتيل: والصدفان. محار اللؤلؤ، واجلمع أصداف: والصدف

صديفّ كراهةَ الكسرة قبل ياء : بطن من ِكندة ينسبون اليوم اىل حضرموت، فإذا نسبت قلت: والصِدف
  : قال الراجز. النسب

  شُدا علي صرتي ال تنقِعفْ

  إذا مشَيتَ ِمشْيةَ العوِد النَِّطفْ
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  يوم لهمدان ويوم للصِدفْ

  ولتميم مثلُها أو تعترفْ

العطاء؛ أصفدت الرجل : والصفَد. الذي قد غُد يف بطنه: تنقعف وتندلق واحد، أي خترج؛ والنِطف
  : ال القطاميق. أُصِفده إصفاداً، إذا أعطيته

  وإن مدحتُ لقد أحسنتَ إصفادي  هجوتُك ما تمت مكارمتي لئن

القيد نفسه، واجلمع أصفاد، واملصدر الصفَد؛ صفَده يصِفده صفْداً، إذا قيده، فكأن االسم من : والصفَد
  : قال النابغة. التقييد الصفْد ومن العطية الصفَد

  ولم ُأعرض أبيتَ اللَّعن بالصفَِد  هذا الثناء فإن تسمع لقائله

فَصد : والفَصد. القيد بعينه، وقد جاء يف الشعر الفصيح: والصفاد أيضاً. وصفدته تصفيداً، إذا قيدته أيضاً
الِعرق؛ فَصد يفِصد فَصداً وِفصاداً، وكذلك فَصد الناقِة، إذا قُِطع ِعرق منها فاستخرج دمه ليشرب، 

احلديدة اليت يفصد ا، ورمبا سمي الدم : واِملفْصد. والفصيد املفصود واحد. وذلك الدم يسمى ادوح
  .فَصيداً

  ق - ص-د

والصادق والصدوق . الذي يصادقه املودة: وصديق الرجل. ضد الكذب؛ صدق يصدق ِصدقاً: الصدق
. الصلب من كل شيء؛ رمح صدق، إذا كان صلباً: والصدق. وهذا ِمصداق األمر، أي حقيقته. واحد

وصدقَة املرأة، واجلمع صدقات . صداق املرأة، واجلمع صدق: ِصداق املرأة، ورمبا فُتح فقيل: والصداق
وقد مجعوا صديقاً أصادق على غري قياس، إال أن يكون مجع اجلمع، فأما مجع . وصدقات وصدقات

أخربنا . فالن يل صديق والقوم يل صديق، الواحد واجلمع فيه سواء يف بعض اللغات: ويقال. الواحد فال
كان رؤبة يقعد بعد صالة اجلمعة يف رحبة بين متيم فينشد وجيتمع الناس إليه : أبو عثمان عن التوزي قال

  : فازدمحوا يوماً فضيقوا الطريق فأقبلت عجوز معها شيء حتمله فقال رؤبة

  لعجوز عن طريقهاتنَح ل

  قد أقبلتْ رائحةً من سوِقها

  دعها فما النحوي من صديِقها

: والصديق. أصاِدق: أصدقاء، ومجعوه على غري القياس: أي من أصدقائها، وقد مجعوا صديقاً على القياس

wر صادق احلالوة، إذا ومت. فالن صادق احلملة، إذا محل فلم ينكُل ومل يرجع: ويقال. ِفعيل من الصدق
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وقَصد الرجلُ األمر يقِصده قَصداً، . وصدق الوحشي، إذا محلت عليه فعدا ومل يلتفت. اشتدت حالوته
ورماه بسهم فأقصده، إذا أصاب قلبه، وقلب . االستواء فيما زعموا؛ طريق قاصد: والقَصد. إذا أمه
والقصيد من . القطعة، واجلمع ِقصد؛ تقصد الشيء، إذا تقطّع: ةوالِقصد. املُخ الغليظ: والقَصيد. مقْصد

ويقال لكل ما تكسر من أغصان الشجر والزرع . الشعر أُخذ من القصد لتوايل الكالم وصحة وزنه
  : قال الشاعر. ِقصد: والقنا

  تذرع خُرصاٍن بأيدي الشّواطِب  ِقصد المران فيه كأنّها ترى

  .ي يسمى العوسج، لغة ميانيةالذ: والقَصد

  ك - ص-د

  .أُمهلت

  ل - ص-د

    

ورجل . وبه سميت الدرع ِدالصاً. األملس الرباق، وكذلك الدالص والدليص: الدِلص من كل شيء
: والصدل. ودلّصت الشيء تدليصاً، إذا ملّسته. دِلص ودالِمص ودلَِمص ودمِلص، إذا كان براق اجللد

م أنه فعل ممات ومنه اشتقاق الصندل، وهذا ما ال يعرف، وليس جيب أن تكون النون زائدة ألنه زعم قو
وأىب ذلك قوم من أهل اللغة . بعري صندل وصنادل، إذا كان صلباً: ليس بالصندل املشموم بل يقال

وقد فصل قوم من أهل اللغة وصندل عندهم مثل قَندل، ومها سواء . ليس للصدل يف اللغة أصل: فقالوا
يوم : ويوم صندٍل. الصندل الشديد اجلسم، والقندل الشديد الرأس خاصةً: بني الصندل والقَندل فقالوا
  : قال الشاعر. كان بني العرب فيه حرب

  فلو أنها لم تَنْصِلتْ يوم صنْدِل

صخرة صالّدة، أي : ويقال. د وِصالدحجر صلْد، أي صلب شديد، واجلمع أصال: والصلْد من قوهلم
صلَد الزند صلوداً، إذا مل يوِر : ويقال. وفرس صلود، إذا أبطأ عرقُه؛ وِقدر صلود، إذا أبطأ غليها. صلبة

  .القادح ناراً، واملصدر الصلود؛ وأصلده قادحه إصالداً

  م - ص-د

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         734   

ه صدماً؛ وكل شيء ضربته بشيء فقد صدمته به بعد أن صدمت الشيَء بالشيء أصِدم: الصدم من قوهلم
: والصمد من األرض. النزعتان يف اجلبينني: والصدمتان. وقد مسوا ِصداماً وِمصدماً. يكون صلباً شديداً

املصمود املقصود يف األمور : والصمد اختلفوا يف تفسريه فقالوا. الصلب الشديد، واجلمع ِصماد وأصماد
  : وأنشد. صمدته، أي قصدته؛ هكذا قال أبو عبيدة:  قوهلممن

  بعمرو بن مسعوٍد وبالسيد الصمد  بكَر الناعي بخير بني أسد أال

  : عىن به إما خالد بن نضلة وإما خالد بن جحوان، ومها اللذان قيل فيهما

المضلَّ  مات الخالداِن كالهما وقبلي وابن وانحبني ج ِلعميد  

: وقال قوم. السيد الصمد يف هذا البيت خالد بن املضلَّل، وهو أحد خالدي بين أسد: قال أبو عبيدة

ما : ويقولون. الربد: واملَصد، قالوا. الصمد الذي ال جوف له؛ واألول أعلى يف اللغة وأعرف، واهللا أعلم
مصد الرجلُ املرأةَ ميصدها : صد كناية عن النكاح؛ يقالوزعم قوم أن املَ. أصابتنا العام مصدةٌ، أي مطْرة

  : قال الشاعر. أعلى موضع يف اجلبل، واجلمع مصدان: واملَصاد. حي يف كلب: وبنو مصاد. مصداً

  مصاد لمن يأوي إليهم ومعِقُل  أبرز الروع الكَعاب فإنهم إذا

  ن - ص-د

املرأة اخلفيفة الكثرية احلركة؛ وهلذا باب تراه فيه : واِملنداص. نه، أي ندرتضربه حىت ندصت عي: يقال
  .إن شاء اهللا تعاىل

  و - ص-د

قال أبو . ودص إليه بكالم يِدص ودصاً، فيما زعموا، إذا ألقى إليه كالماً مل يستتمه، وليس بالعايل: يقال
  .وهذا بناء مستنكر إال أم قد تكلّموا به: بكر

  ه - ص-د

ويوم صاهد وذو صهدان؛ وما أشد صهدانَ هذا اليوم . صهدته الشمس تصهده صهداً، إذا أحرقت دماغه
  .وصخدانه، أي حره

  ي - ص-د
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وكل شيء حترك . داصت السلعة تديص ديصاً وديصاناً، وهو حتركها يف اجللد إذا ملستها بيدك كذلك
  : قال الراجز.  ديصاً وديصاناًحتت يدك فقد داص يديص

  إن الجواد قد رأى وِبيصها

  فحيثما داصت يِدص مديصها

داء يصيب اإلبل فتلتوي منه أعناقُها، : والصيد. وصاد يصيد صيداً، والصيد اسم املَِصيد. فأينما: ويروى
ماء : "ومن أمثاهلم. ماء معروف: وصداء.  صيداءفلذلك سمي الرجل املتكرب إذا لوى عنقه أصيد، واملرأة

قبيلة : وبنو الصيداء. صدآء، وليس مبعروف، واألول الوجه: كصيداء، وقال قوم: ، وقالوا"وال كصداء
  : قال زهري. من العرب من بين أسد

مداِء كُلَّهيِلغْ لديك بني الصأب  مغلوِل أن يساراً أتاناً غير 

  .معروف: والصيد. قه من أرٍض صيداَء غليظٍة تركبها حجارة، وهذا مستقصى يف كتاب االشتقاقواشتقا

  باب الدال والضاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ط - ض-د

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الظاء

  ع - ض-د

    : قال الشاعر. الناصر واملُعني: والعضد. عضد اإلنسان والدابة: العضد

 الذليَل الذي ليست له عضد إن  ذا عضد يدرك ظُالمتَهمن كان 

وعضدت الشجرةَ أعِضدها عضداً، إذا قطعت . والعضد مؤنثة، يدلّك على ذلك أم يصغروا عضيدة
 ما نبت: والِعضدان. أغصاا، والذي يقطع به ِمعضد، وكل ما قطعته منها فهو عضد وعضيد ومعضود

ما يشد يف العضدين من : واِملعضد والِعضاد. من النخل من جانيب الفَلَج أو النهر، وهي العواِضد أيضاً
وتعاضد القوم، إذا تناصروا . نواحيه: وأعضاد الطريق. خرز أو غريه، وإمنا سمي الديباج معضداً لنقٍش فيه

قال . داء يأخذ يف األعضاد: والعضد. ناحيته: دة البابوِعضا. قصري العضد: ورجل أعضد. أو تعاونوا
  : الشاعر

ى فأنفذَها شكرِد  الفريصةَ بالِمدضشفي من العِطِر إذ ييبالم شك  w
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  : قال النابغة. ضرب من الشجر: واليعضيد

  صفْر مناخرها من الجرجاِر  اليعضيد من أشداقها يتحلّب

  . ويقْطني-  وهو عسل يعقَد حىت يخثُر - كالمهم يفْعيل إال يعِضيد ويعِقيد وليس يف: قال أبو بكر

  غ - ض-د

  .مثل الزغْد سواء، وهو عصر احلَلْق؛ ضغده وزغَده: الضغد

  ف - ض-د

ته الكَسع، وهو أن يضرب اس: والضفْد. ضفَدت الرجلَ أضِفده ضفْداً، إذا ضربته بباطن كفّك، زعموا
  .بظهر قدمه

  ق - ض-د

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف والالم

  م - ض-د

أن جتمع : والضمد. ضمدت الشيَء أضِمده ضمداً، إذا عصبته، وضمدته تضميداً، والِعصاب الضماد
  : قال الراجز. املرأةُ صديقني أو ثالثة وكذلك الرجل جيمع صديقني أو ثالثة

 العام خِْلصخليٌل ِعشْرالن ي  

  ذاقَ الضماد أو يزور القَبرا

  إني رأيتُ الضمد شيئاً نُكْرا

الضمد : وفصل قوم من أهل اللغة بني الضمد والغيظ فقالوا. الغيظ؛ ضِمد الرجل يضمد ضمداً: والضمد
تقدر عليه، واحتجوا ببيت أن تغتاظ على من تقدر عليه والغيظ أن تغتاظ على من ال تقدر عليه ومن 

  : النابغة

 الظَّلوم وال تَقْعد على ضمِد تَنْهى  ومن عصاك فعاِقبه معاقبةً

  سبقَ الجواِد إذا استولى على األمِد  إال لمثلك أو من أنت سابقُه
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شبعت : ليقا. أن ترعى اإلبلُ اليبيس والرطب فتشبع منه: والضمد. أي ال تغضب على من تقدر عليه
. رطب الشجر ويابسه قدميه وحديثه: والضمد. اإلبل من ضمد األرض، إذا شبعت من رطبها ويبيسها

أعطيك من ضمد هذه الغنم، يعين صغارها وكبارها : ويقول الرجل من العرب إذا كان لصاحبه عليه دين
  .وِخيارها ورذاهلا

  ن - ض-د

وضدنى، . شيء أضِدنه ضدناً، إذا أصلحته وسهلته، وهي لغة ميانيةضدنت ال: فعل ممات؛ يقال: الضدن
متاع البيت، ما نضد منه بعضه على بعض فهو نضيد ومنضود، : والنضد. موضع: ممال على فَعلَى

ي عىن نضداً، وذلك الذ: وكثر ذلك يف كالمهم حىت مسوا السرير الذي ينضد عليه املَتاع. واجلمع أنضاد
  : النابغةُ بقوله

  ورفَّعته الى السجفَين فالنَّضِد  سبيَل َأِتي كان يحِبسه خَلّت

  و - ض-د

  .أُمهلت

  ه - ض-د

ضهيد موضع، : وقال قوم. ضهدت الرجلَ أضهده ضهداً، إذا ظلمته وقهرته، فأنا ضاهد والرجل مضهود
يلودفع أهل اللغة ذلك ألنه ليس يف كالمهم فَع.  

  ي - ض-د

  .أُمهلت

  باب الدال والطاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ظ -ط-د

: أُمهلت وكذلك حاهلما مع العني والغني والفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون، إالّ يف قوهلم

w  : قال الشاعر. السري الشديد الشاق: العطَود
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 لقينا سفَراً عطَودا لقد

  يِر َأسودايترك ذا اللوِن النّض

  و -ط-د

وطَّدت لك مرتالً : ويقال. مصدر وطدت الشيء أِطده وطْداً، إذا أثبته يف األرض أو غمزته إليها: الوطْد
وقد مسوا طَوداً . اجلبل، واجلمع أطواد: والطَّود. ثابت: وبناء وطيد. ومرتلة عند فالن، أي أثبتها لك

  .وطُويداً

  ه -ط-د

  .حاهلما مع الياءأُمهلت وكذلك 

  باب الدال والظاء

  وما بعدهما من الحروف 

  ع -ظ-د

  .اسم يكىن به عن اِجلماع؛ دعظَها يدعظها دعظاً: الدعظ

  غ -ظ-د

    

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع باقي احلروف

  باب الدال والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  غ - ع-د

  .أُمهلت

  ف - ع-د
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: والعدف. ا ذقت عنده عدفاً وال عدوفاً؛ يقال عدوفاً ويقال عذوفاً بالذالم: األكل؛ يقال: العدف

مر بنا ِعدف من الناس، أي : اجلماعة من الناس، والِعدفَة أيضاً، واجلمع ِعدف؛ يقال: والِعدف. الغذاء
ِعدفَة وِعدف :  ويقال.مجع؛ ومر ِعدف من الليل، أي قطعة منه؛ وِعدفَة من الثوب، أي قطعة منه أيضاً

دفْعك الشيَء عن : والدفْع. ما على فالن ِعدفَة، أي خرقة يلبسها: ولغة مرغوب عنها. مثل ِقطعة وِقطَع
الذي يتدافعه احلَي فيحيله ذا على ذا وهذا : والضيف املدفَّع. نفسك، وكل شيء أزلته عنك فقد دفعته

وتدافع القوم . خروج بعضه على إثر بعض: ودفْع الدِم. لى بعضتراكُم بعضه ع: ودفّاع السيل. على هذا
وقد مست . ورجل مدفَّع، إذا دفع عن نسبه. ودافعت فالناً حبقّه، إذا ماطلته. مدافعةً ودفاعاً، إذا تدارؤوا
والعفْد، . داً وعفَداناًالطَّفْر والوثْب، لغة ميانية؛ عفَد يعِفد عفْ: والعفْد. العرب دفّاعاً وداِفعاً ومداِفعاً

انقالب الكف اىل : والفَدع. بل هو احلمام بعينه: ضرب من الطري يشبه احلمام، وقال قوم: واجلمع عفْدان
. أمة فَدعاُء، إذا اعوجت كفُّها من العمل: ويقال. إنسيها؛ فَِدع يفدع فَدعاً، والذكر أفْدع واألنثى فَدعاُء

  :  زيغٌ بينها وبني عظم الساق؛ هكذا قال األصمعي، وأنشد أليب زبيدوهو يف القدم كذلك

عُل الخَطِْو في أرساغه فَدمقاب  درباهيِر ويدقِّقُ أوساطَ الع 

  ق - ع-د

    

وه ودعق القوم الطريق، إذا وِطئ. دعقَِت اإلبلُ احلوض، إذا خبطته حىت تثِْلمه من جوانبه: الدعق من قوهلم
فقري مدِقع، : أصل بناء الدقْعاء، وهو التراب الدقيق، ومنه قوهلم: والدقْع. وطأً شديداً، والطريق مدعوق

رمى اهللا فالناً بالدوقَعة، كأا فَوعلَة من : ويف بعض اللغات يقول الرجل. كأنه لَِصق باألرض الدقْعاء
وتسمى احلديدة اليت فيها الكالليب الذي .  أعِدقه عدقاً، إذا مجعتهاجلمع؛ عدقْت الشيء: والعدق. الدقْع

حديدة هلا مخسة خماليب تنصب : ورمبا سميت اللَّبجة عودقَة؛ واللّبجة. عودقَة: يسميه املولَّدون اخلُطّاف
وعقَدت .  أا اللَّبجة أيضاًواِملعدقَة، زعم قوم. للذئب يجعل فيها اللحم فإذا اجتذا نِشبت يف خطْمه

والِعقْد، . وأعقدت العسلَ والقَِطران إعقاداً، إذا طبخته حىت يخثُر. احلبلَ والعهد وغريمها أعِقده عقْداً
الرمل املتراكب املتداخل بعضه يف بعض؛ أرض عِقدة : والعِقد. السمط من اجلوهر وحنوه: بكسر العني

وتيس أعقَد، .  وكلب أعقَد، وهو امللتوي الذنب كأن يف ذنبه عقدة، وكذلك الذئب.وأرضون عِقدات
الذي قد : والبناء املعقود. وظيب عاقد، إذا كان يف عنقه التواء. إذا كان يف رأس قضيبه ِغلَظ كالعقدة

ان حليفهم، وفالن عقيد بين فالن، إذا ك. جعلت له عقود فعطفت كاألبواب؛ وأحسبها كلمة مولَّدة
wبطن أيضاً يف : وبنو عقْدة. بطن من العرب، ينسب إليهم عقَدي: وبنو عقْدة. وكذلك عقيد الندى
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واعتقد فالنٌ عقْدة، إذا اشترى . قبيلة من قريش، إن شاء اهللا، ينسب إليهم عقَيدي: وبنو عقَيدة. شيبان
خيط ينظم فيه : واِملعقاد.  تعاقد القوم، إذا تعاهدوا وتعاضدوا:العهود بني القوم؛ يقال: واملَعاقد. أرضاً

وجاء . وعقّد الرجلُ كالمه تعقيداً، إذا عماه وأعوصه. خرزات ويعلَّق يف أعناق الصبيان أو يف أعضادهم
لعرب يفِْعيل إالّ ليس يف كالم ا: قال أبو بكر. عسل يعقَد: فالن عاقداً عنقَه، إذا لواها تكبراً، واليعِقيد

وقَدعت الفرس . مصدر قَدعت اإلنسانَ وغريه أقدعه قَدعاً، إذا كففته عما يريد: والقَدع. يعِقيد ويعِضيد
وانقدع الرجلُ عن الشيء، إذا استحيا . وتقادع القوم بالرماح، إذا تطاعنوا ا. باللِّجام، إذا كبحته به

: وقَعد اإلنسان يقعد قعوداً؛ قال أبو حامت. يأخذها الرجلُ بيده فيدفع ا عن نفسهعصا : واِملقْدعة. منه

وامرأة قاعد، بغري هاء، إذا . قعدِت الرخمة، إذا جثمت، والرجل قاعد واملرأة قاعدة: قالت أم اهليثم
رجالً يربي السهام مبكة؛ ويف وكان املُقْعد . الزِمن الذي ال يستطيع القيام: واملُقْعد. قعدت عن الزوج
  : بعض كالم الزبري

  بطَبِع خَباٍب وريِش المقْعِد

ما : والقُعدة. يعين خباب بن األرت بن عبد اهللا بن خباب صاحب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم
الفصيل من : والقَعود. ، إذا زِمنوأُقعد الرجلُ إقعاداً. نعم القُعدةُ هذا الفرس: رِكبته من شيء؛ يقال

املواضع اليت يشِرفون منها على : ومقاعد رقَباء املَيِسر. مواضع القعود يف احلرب وغريها: واملَقاعد. اإلبل
  : قال الشاعر. أهل املَيِسر إذا أجالوا ِقداحهم

قباء للضباء  كمقاعد الرر أيديهم نَواِهد 

مجل أَقْعد وبه قَعد، إذا : ويقال. وقَعد القوم عن ثأرهم، إذا مل ينبعثوا له".  للقتالمقاِعد: "ويف الترتيل
فالن قُعدد يف بين : ورجل قُعدد وقُعدد، له موضعان، يقال. كان يف وظيفَي رجليه تطأمن كاالسترخاء

 بين فالن بالقُعدد، إذا كان أقربهم ووِرث فالنٌ. فالن، إذا كان خامالً؛ ومثله قُعدود، واجلمع قَعاديد
وسمي ذو . وقَعد فالن ِقعدةً حسنة، وما أحسن ِقعدته؛ وقَعد قَعدةً واحدةً مث قام. نسباً اىل اجلد األكرب

  : قال احلطيئة. امرأته القاعدة يف البيت: وقعيدة الرجل. القَعدة ألم كانوا يقعدون فيه عن الغزو

آويُأطو ف ثمبيٍت قَعيدتُه لَكاِع الى  ف ما ُأطو 

  : قال الشاعر. قَعدك اهللا، وقَعيدك اهللا، يف معىن القَسم: ويقولون

  وال تَنْكَئي قَرح الفؤاد فييجعا  أالّ تُسمعيني مالمةً قَعيدِك

    

w  : قال الشاعر. حيطانه، الواحدة قاعدةأساسه وأصول : وقواعد البيت. فقَعدِك أال تسمعيين مالمةً: ويروى
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  فله الى سبِب السماء سبيُل  قواعده وشَيد فرعه أرسى

  : وقال آخر

  إذا األمور اعرورِت الشَّدائدا

  أرسى الِبنا وأثبتَ القواعدا

  ِمحراب حرٍب يقْرع القَناِددا

  : حميد بن ثور اهلاليلقال . قواِعد: ومجع القاعد من النساء عن الزوج

عاٍش ال يزال ِنطاقُها إزاءم  ةٌ وهي قاعدروشديداً وفيها س  

  : قال الشاعر. ومجع القاعدة قُعود وقاعدات

  حِبلْن ولو كانت قواعد عقَّرا  فلو أن ما في بطنه بين نسوٍة

  : وقال آخر

 لهن عودما يخَلُّ  قُعوداً  سِمعن بيومه فظَِللْن نَوحاً

السروج والرحال والرحائل : والقُعدات. ما يحلّ، أي ما يحطّ عن إبلهن شيء مما عليها: وروي أيضاً
  : قال الشاعر. اليت كانت تتخذها العرب

كنتم يوم سالتْ فبئس باب  القومالر دات أستاهعلى القُع  

وع ألن الرباب ترببت بعد الكُالب وإمنا جاز لألخطل هذا البيت مصن: قال أبو عبيدة. يوم شالت: ورواه
الذي جييئك من ورائك، : والقَعيد. أن يذكر الرباب يف الكُالب ألنه قاله يف اإلسالم وقد ترببت الرباب

  .داء يصيب اإلبل: والقَعد. وفَرخ احلمام وكلِّ طائر يسمى مقْعداً. وهو يتشاءم به

  ك - ع-د

ودعكْت الرجلَ . دعكْت األدمي أدعكه دعكاً، إذا دلكته، وكذلك الثوب: لدلْك الشديد؛ يقالا: الدعك
. شديد اخلصومة: ورجل ِمدعك. وتداعك اخلصوم، إذا اشتدت اخلصومة بينهم. بالقول، إذا أوجعته به

  : قال عبد الرمحن بن حسان. الضعيف: والدعك

إن أِمنواهل أنتَ إالّ فتاةُ الحي   كعيوماً وأنتَ إذا ما حاربوا د  

  : قال القطامي. أصل بناء الدكاع، وهو داء يصيب اخليل: والدكْع

  كأن بها نُحازاً أو دكاعا
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لغة ميانية، زعموا، وهو ضرب : والعدك. ودِكع الفرس فهو مدكوع، وكذلك البعري، إذا أصابه الدكاع
أصله، وكذلك عكَدة الذَّنب، : وعكَدة اللسان. اِملطْرقَة: واِملعدكَة.  عدك يعِدك عدكاًالصوف باِملطْرقَة؛

استعكد الضب، إذا الذ بالشجرة : واستعكد الضب، إذا مسن؛ وقالوا. مثل عكْوته سواء، عريب فصيح
  : الذ وأالذ لغتان فصيحتان، وأنشد: قال أبو بكر. فراراً من الرمي

  بقيةُ منقوٍص من الظّل صائفُ  دن غُدوةً حتى أالذَ بخُفِّهالَ

وقد . الدفْع الشديد؛ كَدعه يكدعه كَدعاً: والكَدع. استعكد الصيب أيضاً، إذا غلُظَ وسِمن: ورمبا قيل
  .مست العرب ِكداعاً

  ل - ع-د

. ضرب من محار البحر: والدالّع. كَرب أو عطشدلَع الرجلُ وغريه لسانه يدلَعه دلْعاً، إذا أخرجه من 

  : قال الشاعر

  تَروح صحبتي ُأصالً محار  حوافر النَّحام لما كأن

    

النحام فرس سلَيك بن السلَكَة كان مات فرسه النحام فشصا بقوائمه، أي رفعها، فشبه : قال أبو بكر
: ويقال. العشي: مجع األصيل، واألصيل: الصدف، واُألصل: فعت، واملَحاربواطن حوافره باملَحار ملّا ارت

: الفريضة، والصرف: ال يقبل اهللا منه صرفاً وال عدالً، فالعدل: والعدل من قوهلم. طريق دليع، أي واسع

وعدلْت الشيء . ضد اجلَور: والعدل. الكَيل، وليس بشيء: الوزن، والصرف: العدل: النافلة؛ وقال قوم
ورجلٌ عدلٌ ورجالٌ عدولٌ، ورمبا . وعدلْت عن الشيء، إذا ِملْت عنه. بالشيء عدالً، إذا جعلته بوزنه

رجلٌ عدلٌ ورجالٌ عدلٌ وامرأةٌ عدلٌ ونساٌء عدلٌ، الذكر واألنثى والواحد واإلثنان واجلميع فيه : قالوا
واهللا . املائل: والعادل. املُقِْسط: والعادل. نظريه: وعديل الشيء.  وشهود عدولوشاهد عدلٌ. سواء

مصدر رجل حسن : والعدالة. السرية احلسنة: واملَعدلَة. الِعكْم إذا عدل مبثله: والِعدل. تبارك وتعاىل العدل
عدلٌ هذا رجل : بن الكليبفالن على يِد عدٍل، قال ا: وقوهلم. اسم رجل، وله حديث: وعدل. العدالة

. على يِد عدٍل: من النِمر بن عثمان كان على شرط تبع فكان تبع إذا أراد قتل رجل سلّمه إليه فقيل

. فعل ممات؛ عِلد الشيُء يعلَد علَداً وعلْداً، إذا اشتد وصلُب؛ ومنه رجل ِعلَّود وبعيد ِعلَّود: والعلْد

  .شجر من الِعضاه له شوك: والعلَندى.  الناقة الصلبة:والعلَنداة
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  : قال الشاعر. وكل شيء عمدت به شيئاً فهو ِدعامة له وِدعام له. دعمته أدعمه دعماً، إذا أسندته

  كالكَرم ماَل على الدعام المسنَِد  رجٍل أثيٍث نَبتُه وبفاحٍم

املال : والدعم. بطن من همدان منهم: وبنو دعام. اسم: ودعمي. عاماً ودعاماًوقد مست العرب ِدعامة وِد
  : قال الراجز. فالن ذو دعٍم، أي ذو قوة ومقْدرة: والقوة؛ يقال

معلي لكن لسلمى د معال د  

مها شَحِركَيجاريةٌ في و  

  : قال الراجز. العني تدمع دمعاً، بفتح امليمودمعت . دمع العني، واجلمع دموع: والدمع

  فبات يأذَى من رذاٍذ دمعا

  من واكِف الِعيداِن حتى أقْلَعا

: ومجاري الدمع. دِمعت عينه: وقال قوم. أِذيت بالشيء آذَى، وأَِذي فالنٌ بالشيء يأْذى به: يقال

: والدماع. يرشح بالندى: ثرى دماع. ذو رذاذ:  دماعويوم. ِميسم يف جمرى الدمع: والدماع. املَدامع

الفقر؛ أعدم الرجلُ يعِدم إعداماً فهو معِدم وعدمي أيضاً؛ وهو أحد ما جاء : والعدم والعدم. نبت، ال أحقُّه
ما أعوزك فقد وعِدم يعدم عدماً وعدماً، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت صار كلُّ . على فعيل من أفْعلَ

  : قال الشاعر. أُعِدمته

  صاحب غير طويِل المحتَبْل  أغدو وما يفعِدمني ولقد

: وأخرب ابن الكليب أنه وجد حجر حبضرموت مزبور فيه. يعين فرساً قصري األرساغ، وهو موضع اِحلبالة

ٍد حبضرموت كانوا يزرعون عليه فغاض ماؤه وا: وعدم: واٍد باليمن، وقال أيضاً: عدم عِدمه أهلُه؛ وعدم
بيضاء الرأس وسائرها أي لون : وشاة عدماء. بيضاء: وأرض عدماء. قبل اإلسالم، فهو كذلك اىل اليوم

وعمدت الشيَء أعِمده عمداً، إذا . وعمدت لألمر، إذا قصدته أعِمده عمداً. ضد اخلَطأ: والعمد. كان
أسقابه، : عمود اِخلباد، واجلمع عمد؛ وعمد اِخلباء: والعمود.  الذي يسند إليه ِعمادأسندته، والشيء

سيد يعتمد : ورجل عميد. ابتداء ضوئه: وعمود الصبح. ويجمع عمود عمداً وعمداً. الواحد سقْب
: ويقال. نُ، أي لَهد فؤادهقد عمده احلز: ورجل عميد. عليه؛ هذا عميد بين فالن وِعمادهم، أي سيدهم

قال . قد عِمد الثرى يعمد عمداً، إذا كان كثرياً فإذا قبضت منه على شيء تعقّد واجتمع من ندوته
  : الراعي

 المباءة تخدي والثَّرى عِمد ريح  حتى غَدتْ في بياض الصبح طيبةً
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اِحلم داً، إذا عضمد عالبعري يعم نامس ِمدخ، وعر ويتفسض حلمه، أي يتكسه وسنامه حىت يتوخلُ غارب
  : قال لبيد. فإذا قاح املوضع فهي العمدة والبعري عِمد

 البقّار كالعِمِد الثَّفاِل من  فبات السيُل يركب جانبيه

    

داين، إذا كان ورجل عمدان وعم. وفالن عمدة بين فالن وِعمدم، أي الذي يعتمدون عليه يف أمورهم
  : قال الراجز. القائمتان اللتان تكون عليهما املَحالة: وعمود الركي. طويالً

بانلِْو ُأهإالّ مثُل د لْوال د  

لها ِعناجان وِستُّ آذان  

مودانفَ العجإذا استقلّت ر  

معدت الرمح أمعده : واملَعد من قوهلم. ثَعد معد، إتباع ال يفرد، وهو البقل الرخص: واملَعد من قوهلم
اللحمتان يف مرِجع : واملَعدان. الِغلَظ، ومنه اشتقاق املَِعدة: واملَعد أيضاً. معداً، إذا انتزعته من مركزه

واملَعدان من جنب . الكتف من الفرس يقع عليهما السرج من عن ميني ومشال، وبه سمي الرجل معداً
  : وأنشد. موضع عِقبي الفارس؛ هكذا قال األصمعي: فرسال

  فطافت بريان المعدين ذي شَحِم  رجالً قد لوحته مرازٌئ رأت

  : قال الشاعر. املَعدان مها موضع السرج من جنبي الفرس: وقال أبو عبيدة

دععن م جربالحوادث أن تكونا  فإما زال س ِدرفأج  

  : قال الراجز. تمعدد الغالم، إذا صلب واشتد: قالوي

  ربيتُه حتى إذا تَمعددا

  وآض نَهداً كالِحصان أجردا

  كان جزائي بالعصا أن ُأجلَدا

تسمع باملُعيدي ال أن : "واملثل السائر". اخشوِشنوا ومتعددوا: "ويف حديث عمر رضي اهللا تعاىل عنه
ه اىل معد مث صغره، وكان امسه ِشق بن ضمرة، فسماه النعمان ضمرة بن ضمرة؛ وكأن ، كأنه نسب"تراه

  .اسم: ومعدان. اسم: ومعدي كَِرب. األصل فيه معيدي فاستثقلوا ذلك فخفّفوا

  ن - ع-د
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الذلّ، له : والدنع. لتمرلغة رديئة، وهو سعف يضم بعضه اىل بعض ويرمل بالشريط ويبسط عليه ا: الدعن
  : قال احلارث بن ِحلِّزة. دِنع الرجلُ يدنع دنعاً، إذا ذلّ: موضعان؛ يقال

  دنَعتْ أنوفُ القوم للتَّعِس  هنالك ال عليه إذا فله

. نهفالن من دنع بين فالن، إذا كان من رذاهلم؛ مأخوذ من دنِع البعِري، وهو ما يطرحه اجلازر م: ويقال

وعدن أبين . وعدنَ الرجلُ باملكان يعِدن ويعدن عدناً وعدوناً فهو عادن، إذا أقام به، ومنه اشتقاق املَعِدن
. وجنة عدٍن، أي دار مقام، واهللا أعالم. نسب اىل أبين، وهو رجل من ِحمري، ألنه عدنَ ا أي أقام ا

كلمة يتكلّم ا، : وِعند. وطريق عاند، أي مائل. عِند ويعند عنداً وعنوداًعند ي: ميلك عن الشيء: والعند
وِعرق عاند، إذا كان ال يرقأ من . عند فالن مالٌ، ويل عند فالن مالٌ: توجب اِمللْك أو الظرف؛ تقول

  : قال الراجز. وناقة عنود، واجلمع عند وعند، إذا تنكّبِت الطريق من قوا ونشاطها. الدم

  إذا ركبتُ فاجعلوني وسطا

  إني كبير ال ُأطيق العنّدا

وعاند الرجلُ الرجلَ، . وعاند الرجلُ الرجلَ معاندةً وِعناداً، إذا خالفه. فجمع بني الطاء والدال يف القافية
، أي " عندهكل شيء حيب ولَده، حىت احلُبارى وتطري: "ومن أمثاهلم. إذا عارضه يف سري أو طريق

  .ورجل عنيد، إذا خالف احلق، ففصلوا بني العنيد والعنود. تعارضه

  و - ع-د

والدعوة اىل الطعام بالفتح، . والدعوة يف النسب بالكسر ال غري. مصدر دعا يدعو دعواً ودعاًء: الدعو
ع يدوع دوعاً، إذا اسنت عادياً أو مصدر دا: والدوع. واستجاب اهللا دعاءه ودعوته. وهي املَدعاة أيضاً

مصدر عدا : والعدو. ضرب من احليتان؛ لغة ميانية، وأحسب من هذا اشتقاق الدوع: والدوع. ساحباً
قال . وأعدى فرسه يعديه إعداء، إذا استحضره. وعدا عليه بالسيف يعدو عدواً. يعدو عدواً وعدواً

  : اجلعدي

  كأنها رعن قُفٍّ يرفع اآلال  عدي فوارسناحتى لحقناهم تُ

. أعدى فالناً على ظلمي مالٌ وقوم، أي أعانه: ويقال. إنه لعدوان: ويقال للفرس الشديد العدو واحلمار

  : قال ذو الرمة. الزم أعداَء الوادي، يريد نواحيه: ويقال

تَنها تَسنَّمياٍن تَسقُر ال  أعداء غُروداتُها السغَمام ومرتج  
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، "فيسبوا اهللا عدواً بغري ِعلم: "وقد قُرئ. وعدا عليه، من العدوان، يعدو عدواً وعدواً وعدواناً، إذا جار
عداه ذلك األمر عن الشيء يعدوه، إذا صرفه عنه؛ وما عدا ذاك بين : ويقال. وعدواً، أي تعدياً، واهللا أعلم

  : قال ِبشر بن أيب خازم. ا جاوزهمفالن، أي م

 سناِبك رجليها وِعرضك أوفر  فأصبحتَ كالشَّقراء لم يعد شَرها

وجئت على مركٍب عدواَء، إذا مل يكن . منت على مكان متعاٍد، إذا كان متفاوتاً ومل يكن مستوياً: ويقال
  : قال الشاعر.  إذا واىل بينهمعادى بني عشرة من الصيد،: ويقال. على طمأنينة وسهولة

  وكان ِعداء الثور مني على باِل  منه بين ثور ونعجٍة فعاديتُ

اسم أيب قبيلة من العرب، وهو لقب، وامسه : وعدوان. تعادى القوم إيلّ بنصرهم، أي توالوا: ويقال
مصدر عاد يعود عوداً، أي : دوالعو. عمرو؛ هكذا يقول ابن الكليب، وستراه يف كتاب األنباز إن شاء اهللا

وعدت املريض أعوده عوداً وعيادةً، وهذه الياء مقلوبة . رجع فالنٌ عوده على بدئه: رجع، ومنه قوهلم
والعود الذي . والعود من عيدان الشجر، واجلمع أعواد وعيدان. وفعلت ذلك عوداً على بدء. عن الواو

: والعود من اإلبل. معروف: والعود الذي يضرب به، وهو اِملزهر.  الشجريتبخر به مأخوذ من عيدان

  : قال الراجز. املُِسن، واجلمع الِعودة

لَبٍد بجنبيه جومن ع أصبر  

قَبفيه والح قد أثّر الِبطان  

؛ واملثل البنة ذي اإلصبع "دزوج من عود خري من قُعو: "ومن أمثاهلم. وعود البعري تعويداً، إذا صار عوداً
والبعري عود والناقة عودة، وال يكادون . البنة احلُمارس التغليب، وهلا حديث: العدواين، وقال قوم

رجل من العرب كان قد أسن، وهو الذي قُرعت له العصا، : وذو األعواد. يستعملون ذلك يف اإلناث
حمل يف ِمحي ذا األعواد بذلك وصار مثالًوكانت العرب تتحاكم إليه، وكان يموهو الذي عىن . فّة فس

  : األسود بن يعفر بقوله

 السبيَل سبيُل ذي األعواِد أن  ولقد علمتُ سوى الذي نبأِتني

هو عامر بن : خالف ما أنبأِتين؛ فأهل اليمن يقولون إن ذا األعواد عمرو بن حممة، وقيس تقول: ويروى
هو ربيعة بن مخاشن، وهو الذي قُرعت له العصا لينتبه بعدما خِرف ألنه : ة تقولالظَِّرب، ومتيم وربيع

  : وإياه عىن القائل بقوله. كان حيكم بينهم

w  إن العصا قُرعت لذي الِحلِْم  وزعمتم أن ال حلوم لنا
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  : وقال اآلخر

  ليعلَماعلِّم اإلنسان إالّ وما  لذي الِحلِْم قبَل اليوِم ما تُقْرع العصا

  : قال الشاعر. ودعة: صدف من صدف البحر، الواحدة ودعة، وربما حرك فقيل: والودع

نٍم خَلٍَق السزولْفَزيٍز عمن ج  هعدثُ الورمي صبي ِحلْم والِحلْم  

  : وقال اآلخر

 وِغرتَه أريد ألخدعه  وال ُألقي لذي الودعاِت سوطي

والعرب تقول دعه عنك، وال يقولون ودعته وال وذَرته، . وطائر أودع، إذا كان حتت حنكه بياض
وودعت . سهل اجلانب: ورجل وادع". ما ودعك ربك وما قَلَى: "ويقولون تركته، وزعموا أنه قُرئ

عه إيداعاً، فأنت موِدع والشيء بعينه وأودعته شيئاً أوِد. الرجلَ توديعاً، وهو التسليم عليه عند فراقه
وتوادع القوم، إذا تكافّوا عن احلرب موادعةً وِوداعاً، بكسر . الوديعة: مودع؛ ويسمى الشيء املودع

. وقد مست العرب واِدعاً ومودوعاً ووداعاً وودعان ووديعة. والوداع؛ بفتح الواو، من التوديع. الواو

: والوعد. ثوب توِدع املرأة به ثياا وتلبسه يف البيت: واِمليدعة، واجلمع مواِدع. انبطن من مهد: وواِدعة

وأرض واِعدة، . وفالن ويفّ الوعد واملوعود. معروف؛ وعدت الرجلَ أِعده وعداً حسناً من مال وغريه
بالغيث، وفرس واعد كأنه ي ِعدبالنبات، وكذلك سحاب واعد كأنه ي ِعدا تياً بعد جري، كأرج ِعد

أو قُر حبر ِعدد، واالسم . ويوم واعد كأنه يوعوِعد وهو مأُوعده إيعاداً فأنا م رالرجلَ بش تدعوأو
  : قال الشاعر. الوعيد، إذا ددته

  لمخِْلفُ إيعادي ومنِْجز موِعدي  وإن أوعدتُه أو وعدتُه وإني

  ه - ع-د

    

: والعهد. والِعدة اسم ناقص، وليس هذا موضع نفسريه. أن يودع الرجلُ نفسه وال يبتذهلا: الدعة

معروف؛ عِهدت أعهد عهداً، وعاهدت الرجل معاهدةً، وبني فالن وفالن عهد، وهو من املوادعة؛ 
  : قال الشاعر.  ِعهاد وعهودمطر أول السنة، واجلمع: والعهدة والِعهدة والِعهد. تعاهدوا، إذا تواعدوا

بالمعروف حتى أمير أسقاها ِعهادا  عم األرض كأن  

  : وقال اآلخر

w  مستنير كالبدر عام العهوِد  أصلَتي تسمو العيون إليه
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واجتماع اهلاء والعني يف كلمة واحدة قليل يف كالم العرب، وقد تقدم اإلخبار ذا . ذو الذِّمة: واملُعاِهد
. كتاب يكتب بني قوم بعهد من بيع أو ِحلف: والعهدة. بطني من العرب: وبنو عهادة.  أول الكتابيف

واستعهدت فالناً، أي أحسست . وتعهدته احلُمى. املوضع الذي تعهد فيه القوم، واجلمع معاهد: واملَعهد
  : قال الراجز. رتل، وهو املَعهد أيضاًامل: والعهد. وكتاب يكتب بني القوم يسمى العهد. به العهد

همسأر القديم هل تعرف العهد  

همعفَتْ عوافيه وطال ِقد  

  : قال الراجز. البعري الصعب: والعيده. ِهدع ِهدع: وتقول العرب يف زجر الِفصال

  أو خافَ صقْع القارعاِت الكُدِه

  .زجر للغنم: ودهدع ودهداع.  الياء زائدةوخبطَ ِصهِميِم اليدين عيدِه

  ي - ع-د

ديالةُ دون الفرسان: العالرج دون يف احلرب على أرجلهم، وإمنا يستحق هذا االسمعقال اهلُذيل. القوم ي :  

  طَلْح الشّواجِن والطَّرفاء والسلَم  رأيتُ عِدي القوم يسلُبهم لما

مجع شاجنة، وهو الوادي الذي : جر يتعلق بثيام فال يلتفتون إليها، والشواجنيعين قوماً منهزمني فالش
: فالن يف قوم ِعدى، أي أعداء؛ قال: يقال: وقال األصمعي. فيه الشجر امللتف املتصل بعضه ببعض

أال : اوخاصمت بنت جلْوى امرأةً فقالت هل. أمشت اهللا عاديه، أي عدوه: ويقال. الغرباء: والِعدى
كل : عاده ِعيد؛ األصل فيه الواو، والِعيد: وقوهلم. أقام اهللا ناعيك وأمشت اهللا رب العرش عاديك: تقولني

بل : وقال آخرون. يوِم مجمٍع، واشتقاقه من عاد يعود كأم عادوا إليه، وهلذا موضع تراه إن شاء اهللا
  : قال العجاج. د أصلها واو، وإمنا قُلبت ياًء لكسرة ما قبلهاوالياء يف العي. سمي عيداً ألم قد اعتادوا

يعتاد أرباضاً لها آري  

نصراني كما يعود العيد  

ِعييد، تركوه على التغيري : أعياد، وإذا صغروا قالوا: وإذا مجعوا قالوا. يعين الثور الوحشي وله مأوى يعوده
ين من هذا ياًء استثقلوا أن خيرجوا من ضم اىل ياء فكسروا ألن كل مصغر مضموم األول فلما كان الثا

ما لك عائدةٌ علينا، وأنت كثري العوائد، : املعروف والصلة؛ يقال: والعائدة. ِعييد وِشييم وِبييت: فقالوا
. ابوفحل معيد، إذا كان معتاداً للضر. وهذا األمر أعود من غريه، أي أرفق. وال يزال يعود علينا
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منسوبة : وبنو عادية. النخلة: والعيدانة. جنائب منسوبة اىل الِعيد، وهي قبيلة من مهرة بن حيدان: والِعيدية
  .أبو مسوأل بن عادياء اليهودي: وعاِدياء. اىل عاد

  باب الدال والغين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف - غ-د

أغدف ِقناعه، إذا أسبله على : والغدف من قوهلم. غْفاًاألخذ الكثري؛ دغَف الشيَء يدغَفه د: الدغْف
  : قال الشاعر". كالوصع حني يغدف عليه أو به: "ويف احلديث. وجهه

 بأخذ الفارس المستلئِم طَب  إن تُغِْدفي دوني الِقناع فإنني

وأغدف البحر، إذا . ظلمتهوأغدف الليلُ، إذا غطّى كلَّ شيء ب. ومن هذا أصل بناء الغداف لسبوغ ريشه
: قال أبو بكر. اِملجداف بلغتهم: واِملغدفَة والغادوف. املالّح؛ لغة ميانية: والغاِدف. اعتكرت أمواجه

  : أنشدنا األصمعي عن أيب عمرو بن العالء: وأنشدنا أبو حامت قال. اِملجذاف، بالذال معجمة

 ناِتها باليِدمن مثْ تَنْسلُّ  تكاد إن حرك ِمجذافُها

  : قال الراجز. حطام الذُّرة ونسافتها: والدفْغ. يريد باِملجذاف هاهنا السوط

 بوغاء ِرياِغ الرفِْع دونَِك

 فاِك أي صفِْغ فأصِفغيه

  ذلك خير من حطام الدفِْغ

 تَري كَفَِّك ذاتَ نَفِْغ وأن

    

  تَشْفينَها بالنّفِْث أو بالمرِغ

أألم موضع يف الوادي وشره، بالفتح، أخربنا بذلك أبو : التراب املدقَّق، وهو الرياغ بعينه؛ والرفْغ: وغاءالب
صفَغَ الشيَء وأصفغته : فأصِفغيه، أي أقْمِحيه، يقال: حامت عن أيب زيد عن العرب من أهل اليمن؛ وقوله

وفَدغْت الشيَء أفدغه فَدغاً، إذا .  الكف من العملاآلثار اليت تظهر يف: أنا إياه، إذا قِمحه؛ والنفْغ
  ".إذاً تفْدغَ قريش رأسي: "ويف احلديث عن النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم. شدخته

w  ق - غ-د
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: والغدق. كثري: وماء غَِدق. كثري املاء: مكان غَِدق ومغِدق: كثرة املاء والندى والنبت؛ يقال: الغدق

  .اللَّثَق والندى: كثرة املاء، والغمق: ، فالغدق"يف الغدق والغمق: "ويف احلديث. ةالسع

  ك - غ-د

  .أُمهلت

  ل - غ-د

ما اجتمع : اشتباك النبت والتفافه، وأعرف ذلك يف احلَمض خاصة، إذا خالطه العرين؛ والعرين: الدغَل
ون األراك الْفاء، وأهل اليمن يسمِغلٌ، ومنه قيل: ويقال. تمع عريناًمن شجر وحدِغلٌ ومأدغلَ : مكان د

وبطون األودية تسمى . ومجعوا دغَالً أدغاالً وِدغاالً. الرجلُ يدِغل إدغاالً فهو مدِغل، إذا فسد قلبه وخان
لمة، إذا نزعته ا، ولَدغْت فالناً بك. ولَدغَته احليةُ لَدغاً، والرجل لديغ وملدوغ. املَداغل إذا كثر شجرها

أصل بناء اللُّغدود، واجلمع لَغاديد، وهو اللحم الذي : واللُّغد. ورجل ِملْدغ، إذا كان يفعل ذلك بالناس
وجاء . يكتنف اللّهوات يف باطن احللق؛ ومجع لُغدود لَغاديد، ومجع لُغد ألغاد، واللَّغد واللُّغدود واحد

  .فالن متلغداً، إذا جاء متغضباً

  م - غ-د

فرس أدغَم، وهو الديزج بالفارسية الذي لونُ وجهه خيالف لونَ سائر جسده، : لون، من قوهلم: الدغْمة
، وتفسري ذلك أن الذئاب دغْم، فالذئب إن ولَغَ أو "الذئب أدغَم: "ومثل من أمثاهلم. وال يكون إال سواداً

، يضرب هذا املثل للرجل يظن به اخلري وليس "قد ولَغَ وهو جائع: "مل يِلغْ فالدغمة الزمة له، فرمبا قيل
أَدغمت اللّجام يف يف الفرس، إذا : ويقال. وقد مست العرب دغْمان ودغَيماً. هناك ويغبط مبا مل ينلْ

. ضربت دماغَهمصدر دمغته أدمغه دمغاً، إذا : والدمغ. أدخلته فيه، ومنه إدغام احلروف بعِضها يف بعض

نبز : ودميغ الشيطان. ورجل دميغ ومدموغ، إذا ضرب على دماغه. ودمغته الشمس، إذا آملت دماغه
غَمد السيف؛ غَمدت : والغمد. اجللدة الرقيقة اليت تشتمل على الدماغ: وأم الدماغ. رجل من العرب

: وبرك الِغماد. جفن السيف: والِغمد. غمودالسيف وأغمدته، لغتان فصيحتان، والسيف مغمد وم

: وغُمدان. تغمد اهللا فالناً برمحته، كأنه ستره ا؛ مأخوذ من الِغمد: وتقول. الغماد أيضاً: موضع، وقيل

مسي غامداً ألنه تغمد : قبيلة من العرب، واختلفوا يف اشتقاقه فقال ابن الكليب: وبنو غامد. حصن باليمن
w  : بينه وبني عشريته، فسماه ملك من ملوك محري غامداً، وأنشد ابن الكليب بيتاً لغامد هذاأمراً كان 
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  فأسماني القَيُل الحضوري غامدا  أمراً كان بين عشيرتي تغمدتُ

منسوب اىل حضور، وهو بطن من ِحمير أو موضع، منهم شعيب بن ذي ِمهدم النيب : قوله احلَضوري
قومه، وليس بشعيب صاحب ِمدين، فسلّط اهللا عليهم بخت نصر فحصدهم، فهو الذي يقول الذي قتله 

وذكر ابن الكليب أنه كان يف زمن . اآليات" فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون: "اهللا عز وجلّ فيه
، " يف ثوبني حضورينيكُفِّن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: "ويف احلديث. يوسف عليه السالم

ليس اشتقاق غامد من : قال األصمعي: قال أبو حامت. سحوليني، وكالمها موضع باليمن معروف: وقالوا
  : وأنشد. وغَِمدت ليلتنا، إذا أظلمت. غَِمدِت البئر، إذا كثر ماؤها: هذا، إمنا هو من قوهلم

  وليلِة غامدٍة غُمودا

  قوداظلماء تُغشي النّجم والفُر

. املَغد، وهو أعلى: النتف؛ مغدت الشعر أمغده مغداً، إذا نتفته، ويفتح أيضاً فيقال: واملَغد. يريد الفَرقَد

  : قال الشاعر

 لم تكن مغْدا وتيرة  يباري قُرحةً مثَل ال

  .الباِذنجان؛ فارسي معرب يف بعض اللغات: املَغد: وقال قوم

  ن - غ-د

    

: والندغ. دِنع، بالعني، وهو الوجه: رجل دِنغٌ من قوم دنغة، وهم سِفلَة الناس ورذاهلم؛ ويقال: الدِنغ

  : قال الراجز. مصدر ندغته بكلمة أندغه ندغاً، إذا سبعته ا

 مالت ألقوال الغَوي الِمنْدِغ

  فهي تُري األعالقَ ذاتَ النُّغْنُِغ

وأخربنا أبو حامت عن . هو الندغ، بفتح النون: وقال غريه. تر الربي؛ هكذا قال أبو زيدالصع: والندغ
ابعث إيل من عسل الندغ والسحاء أخضر : كتب هشام بن عبد امللك اىل عامله بالطائف: األصمعي قال

أصل بناء : والغدن. ضرب من الشجر تأكل منه النحل: يف السقاء أبيض يف اإلناء؛ السحاء، ممدود
بطن من : وبنو غُدن. واغدودن النبت، إذا متايل، ومنه اشتقاق اسم غُدانة. التغدن، وهو التمايل والتعطّف

والقضيب . وأحسب أن الغدنة حلمة غليظة يف اللَّهازم أو قريب منها. العرب، وكذلك بنو غُدانة أيضاً
الِغدان: يه أهل اليمنالذي تعلَّق عليه الثياب يف البيوت يسم.  w
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  و - غ-د

  : قال الراجز. ألقاه غَدواً، يف معىن غد: ويقال. مصدر غدا يغدو غَدواً وغُدواً: الغدو

  ال تَقْلُواها وادلُواها دلْوا

وا إنمع اليوم أخاه غَد 

: قال أبو عبيدة:  أبو حامتوغُد الرجلُ وغادةً؛ قال: الضعيف من الرجال، واجلمع أوغاد؛ وقالوا: والوغْد

ما : قلت ألم اهليثم: وقال أبو حامت. كنت وغْداً يوم الكُالب، أي ضعيفاً: قال أبو خيرة أفّار بن لَقيط
  ومن أوغد منه؟ : أويقال للعبد وغْد؟ قالت: الضعيف، قلت: الوغد؟ فقالت

  ه - غ-د

  .، وهلا حديث"أمحق من دغَةَ: " يقال فيهااسم امرأة من العرب قد ولَدت فيهم، وهي اليت: دغَة

  ي - غ-د

جارية غَيداء بينة الغيد، وهو ِلني املفاصل مع األعطاف يف نعمة، وأكثر ما يستعمل : الغيد مصدر قوهلم
. نبت أغْيد، إذا تعطّف من نعمته، وظيب أغْيد، واجلمع ِغيد: ذلك يف العنق، مث كثر ذلك حىت قالوا

  .ال والغني والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللاوللد

  باب الدال والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق - ف-د

. دفق اهللا روحه، إذا دعا عليه باملوت: ويقال. وكل مراٍق مدفوق. دفَقْت املاَء أدِفقه دفْقاً، إذا أرقته

قريب : نزلت بأعرابية فقالت البنة هلا:  األصمعي قالوحدثنا أبو حامت عن األصمعي وعبد الرمحن عن عمه
وناقة دفوق وِدفاق، إذا كانت . دِفقَت مهجتك: إليه العس، فجاءتين بعس فيه لنب فأراقته فقالت هلا

: لوسار القوم سرياً أدفق، أي سريعاً؛ ويقا. ضرب من السري واسع اخلَطْو: والدفَقَّى. تتدفّق يف سريها

وسارت اإلبلُ التدفُّق، إذا كانت . وتدفّق النهر باملاء، إذا امتأل حىت يفيض املاُء من جوانبه. دفْقاً أيضاً
فقدت الشيَء أفِقده فَقْداً وِفقداناً وفُقوداً، والشيء : والفَقْد من قوهلم. تندفق يف سريها مع سرعة مشي

wالكَرب إذا قُطع اجلريد عنه فبقيت له أطراف : والقَدف. دوكل أنثى تثْكَل ولدها فهي فاق. فقيد ومفقود
w
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وكانت جاريةٌ من العرب بنت بعض ملوكهم حتمق فأخذت . جرة من فَخار: والقُداف. طوال؛ لغة أزدية
فْن، انِز: غَيلَمة، وهي السلَحفاة، فألبستها حِليها فانسابت السلَحفاة يف البحر فدعت جواريها وقالت

الكَرب الذي يسمى الدفُّوج : والقَفْد، لغة أزدية. نزاِف نزاِف مل يبق يف البحر غري قُداٍف: وجعلت تقول
التواء الرسغ رسغ اليد من الفرس واإلنسان اىل الوحشي، وااللتواُء اىل اإلنسي حنف؛ : والقَفَد. واجلريد

اعتم القَفْداَء، إذا لَف ِعمامته على رأسه : الِعمة؛ يقال: والقَفْداء. رسرجل أقْفَد وامرأة قَفْداُء، وكذلك الف
قال . خريطة من أدم يتخذها العطّارون وغريهم حيملون فيها آلتهم: والقَفَدان. ومل يسِدلْها على ظهره
  : الراجز يصف ِشقِْشقَةً

طّارونٍة كقَفَداِن العفي ج  

  ك - ف-د

وقد مست العرب فُديكاً وفَدكياً . فَدكْت القطن تفديكاً، إذا نفَشته؛ لغة أزدية: قالوي. موضع: فَدك
  .وفَداكاً

  ل - ف-د

  : قال الشاعر. شجر معروف مر يكون يف األودية: الدفْلَى

  أمر من الدفْلَى وأحلى من العسْل

    

مصادر دلَف يدِلف، وهي ِمشية فيها سرعة :  والدلَفانوالدلَف والدليف. ويسمى احلَبن؛ لغة ميانية
  : قال الشاعر. وتقارب خطٍو كما ميشي املقيد

  كمشي المقيد يمشي دِليفا  مراً الى ِمجدٍل فأقْبَل

  : قال الشاعر. وشيخ داِلف، إذا مشى كذلك. وبه سمي الرجل دلَف

 هِرم ممن توجه دالفُ وال  كعهِدِك ال عهد الشباب يِظلُّني

  م - ف-د
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. العِيي؛ رجل فَدم بين الفَدامة والفُدومة، وليس الفدامة مما تذهب إليه العامة، يسمون الضخم فَدماً: الفَدم

خرقة تجعل على الكوب، وأصله من البعري : والِفدام. وثوب مفدوم ومفدم، وهي حمرة ليست مبشبعة
  . الِفدامة وهي الِغمامةإذا جعل على فيه

  ن - ف-د

. وركايا ِدفان، إذا كُبست مث استنبطت. مصدر دفنت الشيء أدِفنه دفْناً: والدفْن. الشيء املدفون: الدفْن

: ودوفَن. الكنوز أيضاً: والدفائن. املواضع اليت تدفن فيها الكنوز وغريها: واملَدافن. والشيء دفني ومدفون

دِنف، : ورجل دنف وامرأة دنف، إذا أصاا ضنى من مرض أو حزن، وقالوا. ه زائدةاسم، الواو في
قال . القَصر، واجلمع أفدان: والفَدن. بكسر النون، ودِنفان وأدناف؛ ورجل مدنف ومدِنف كذلك

  : الشاعر

وروالد حتى تناهت بها األفدان  

وأنفدته إفناداً، إذا خطّأت رأيه؛ وفندته . داً، إذا ضعف رأيه من سن أو كربفَِند يفند فَن: والفَند من قوهلم
أفند الرجلُ، إذا كرب حىت يتكلّم : وللتفنيد موضعان؛ يقال. مِسن: ورجل مفِْند. تفنيداً، إذا فعلت به ذلك

القطعة العظيمة من اجلبل، : ِفندوال. مبا ال يحتاج إليه، وفندت الرجلَ تفنيداً، إذا خطّأته ورددت عليه قوله
  : قال الشاعر. واجلمع أفناد، وبه سمي الِفند الزماين، رجل من فرسان العرب، لِعظَم شخصه

  كأنه ِفنْد من األفناِد

  : وقال اآلخر

 ِفنْد من عمايةَ أسود كأنه  وعنترةُ الفَلْحاء جاء مّألماً

  : قال األخطل. ، وهي اِملندفَةندف القطن باِملطرقة: والندف

 سبائخَ قطٍن نَدفُ أوتاِر ينفي  فأرسلوهن يذرين العجاج كما

تقارب خطو الفرس يف خببه؛ مر الفرس ينِدف ندفاً وندفاناً، والقطن : والندف أيضاً. كما يذري: ويروى
  : قال الراجز يف املندوف. مندوف ونديف

  كم حنيفايا ليتَ ِشعري عن

 جدعنا منكم األنوفا وقد

 أتحملون بعدنا السيوفا

w تغِزلون خُرفُعاً مندوفا أم
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الذي ينِدف القطن، لغة : والنداف. خبب الفرس؛ مر ينِدف ندفاً وندفاناً: والندفان. قطن البردي: اخلُرفُع
  .نِفد الشيُء ينفَد نفاداً، إذا فُين، وأنفدته أنا إنفاداًو. الندافة: وِحرفة النداف. ميانية عربية صحيحة

  و - ف-د

ويف احلديث أن قوماً من . مصدر دفَوت اجلريح أدفوه دفْواً، إذا أجهزت عليه؛ ودفَّفت عليه تدفيفاً: الدفْو
أدفوه، وهي لغته، عليه : جهينة جاءوا اىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم بأسري وهو يرعد من الربد فقال

أدِفئوه من الربد، وليس يف لغته عليه : وآله السالم، بغري مهز، فذهبوا به فقتلوه، وإمنا أراد عليه السالم
أحد ِشقّي الرأس، واجلمع : والفَود. مصدر دفْت الدواَء وغريه باملاء أدوفه دوفاً: والدوف. السالم اهلمز

القَطْر؛ ودف املاُء يِدف : والودف. ما الفؤاد فمهموز تراه يف باب اهلمز إن شاء اهللافأ. أفواد، ومها فَودان
القوم الوافدون، واجلمع وفود؛ ووفَد القوم وأوفدتهم : والوفْد. ودفاً، بالدال؛ صحيح وزعموا بالذال أيضاً

 وللفاء والدال والواو مواضع تراها إن شاء اهللا .وأوفد الرجلُ على الشيء، إذا عال عليه، إيفاداً. أنا إيفاداً
  .تعاىل

  ه - ف-د

سبع : والفَهد. األخذ الكثري؛ دهفْت الشيَء أدهفه دهفاً، وأدهفته إدهافاً، إذا أخذته أخذاً كثرياً: الدهف
قال ".  من فهدأنوم: "معروف يصاد به، واألنثى فهدة، وهي دابة كثرية النوم يضرب ا املثال فيقال

  : الراجز

  ليس بنواٍم كنوم الفَهِد

  وال بأكّاٍل كأكل العبِد

    

ورجل فَِهد، إذا شبه بالفهد . اللحمتان اللتان تكتنفان لَبانه بينهما هزمة: وفَهدتا الفرس. االست: والفَهدة
صاحب الفهود، كما أن الكالّب : هادوالفَ". إن دخل فَِهد وإن خرج أَِسد: "ويف احلديث. لكثرة نومه

  : قال الراجز. مسمار يف واسط الرحل: والفَهد. صاحب الكالب

  كأن نابيه من التغريِد

  صرير فهٍد واسٍط جديِد
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القطعة من احلائط واجلبل، واجلمع أهداف، وبه سمي الوخم : واهلَدف. تار اجلسم مسني: وغالم فَوهد
واستهدفت ِعرض فالن، إذا سبعته ووقعت . اهلَدف، واهلَدف الذي يرمى إليه مشبه به: جالالثقيل من الر

  .فيه

  ي - ف-د

  : قال األعشى. ذكر البوم: والفَياد. مصدر فاد يفيد فَيداً، إذا مات: والفََيد. مرتل من منازل البادية: فَيد

 فَياِدهاصوتُ  يؤرقني  ويهماء بالليل غَطْشَى الفَالِة

  .وللدال والفاء والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا

  باب الدال والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك - ق-د

  .أُمهلت

  ل - ق-د

وأهل املدينة يسمون النخل الذي يسميه أهل . دقَل السفينة، عريب معروف، واجلمع أدقال وِدقال: الدقَل
. ، وتجمع ِلياناً"ما قطعتم من ِلينة: " واللُّونة، واحدها ِلينة ولُونة، وهو من قوله تعاىلاللِّني: البصرة الدقَل

  : قال امرؤ القيس

  ِن أضرم فيها الغَوي السعر  كسحوق اللِّيا وسالفةٌ

فال تلتفنت كسحوق اللُّبان، أراد شجر اللُّبان، : بلغين عن بعض علماء البغداديني أنه قال: قال ابن دريد
دِقلَ املولود، إذا : ويقال. اىل ذلك، فإن شجر اللُّبان ال يبلغ قامة الرجل وال يسمى سحوقاً إالّ النخل

سيف دلوق : أصل بناء قوهلم: والدلْق. والدقَل من النخل من هذا إن شاء اهللا. تضاءل جسمه وصغر
  : قال الشاعر. ودِلق، إذا كان سلس اخلروج من جفنه

ييبني ح أصابته رماح  لوقُ كأنجبينه سيفٌ د 

وضرب الرجل فاندلقت . وكان رجل من فرسان العرب وهو الربيع بن زياد يدعى دالقاً لكثرة غاراته
wحنو الفَتل؛ قَلَدت احلبلَ وغريه أقِلده : والقَلْد. دابة؛ أعجمي: والدلَق. أعفاج بطنه، إذا خرجت ِحشوته
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لفائف كانت تعمل من حلاء الشجر : وقالئد اهلَدي. معروفة، واجلمع قالئد: والِقالدة. ، إذا فتلتهقَلْداً
موقع ِنجاد السيف على : ومقلَّد الرجل. وتقلّدت السيف تقلّداً. ويقلد ا أعناقها فيكون ذلك شعاراً هلا

: ويف احلديث. أي حظّنا؛ وسقتنا السماُء ِقلْداً كذلكاحلظّ من املاء؛ سقينا أرضنا ِقلْدنا، : والِقلْد. منِكبيه

: واألقاليد واملقاليد. وضاقت مقاليد الرجل، إذا ضاقت عليه أموره". فقَلَدتنا السماُء ِقلْداً يف كل أسبوع"

 ومقلَّد .واحد املقاليد ِمقْلَد وِمقْليد، وواحد األقاليد إقليد: املفاتيح، ومل يتكلّم فيها األصمعي، وقال غريه
قلَّد فالنٌ فالناً ِقالدةَ سوٍد، إذا هجاه هجاًء : ويقال. رجل من سادات العرب يعرف ذا اللقب: الذهب

التمر والسويق الذي يخلط به : والِقلْدة والِقشدة. البواقي على الدهر: ومقلَّدات الشعر. يبقى عليه وسمه
عصا يف رأسها اعوجاج يقلد ا الكأل : واِملقْلَد. بطن منهم: قلَّدوبنو م. وقد مست العرب مقلَّداً. السمن

: واإلقليد. وحبل قليد ومقلود، والشريط يسمى القليد؛ لغة عبدية. كما يقلد القَت إذا جعل حباالً

. فعل ممات، وهو أصل بناء القَندل، النون زائدة، وهو الصلب الشديد: والقَدل. املفتاح؛ فارسي معرب

  .هو الصلب الرأس: وقال قوم

  م - ق-د

    

رجل أقْصم، إذا : وفصل قوم من أهل اللغة فقالوا. دقَمت فم الرجل أدِقمه دقْماً ودقوماً، إذا هتمته
انصدعت ثنيته ومل تِبن؛ ورجل أثْرم، إذا سقطت إحدى ثنيتيه؛ ورجل أهتم، إذا سقطت ثنيتاه؛ ورجل 

ودمقْت الشيَء يف الشيء أدِمقه وأدمقه دمقاً، . وقد مست العرب دقَيماً ودقْمان. ط مقدم فيهأدقَم، إذا سق
دخل أعرايب البصرة فمر بدار فيها : قال األصمعي: قال أبو حامت. والشيء دميق ومدموق. إذا أدخلته فيه

قَدم : والقَدم.  فيه فدِلظَ يف صدريانبلق يل باب فاندمقت: عرس فأراد الدخول فدفع يف صدره فقال
وأقدمت على . وقَِدمت من سفَري قدوماً. ولفالن قَدم ِصدٍق، أي أُثْرة حسنة. اإلنسان، واجلمع أقدام

مقادمي : وقوادم الطري. رأسه، واجلمع قوادم؛ وال يكادون يتكلّمون بالواحد: وقادم اإلنسان. الشيء إقداماً
وامتشطت . مقدمه: ومقِْدمة الرحل. جناح، والواحدة قادمة، وهي القُدامى أيضاًالريش؛ عشر يف كل 

أقِْدم، زجر له كأنه يؤمر : ويقال للفرس. أوله: ومقدمة اجليش. املرأةُ املُقِْدمةَ، وهو ضرب من املَشط
 خرجا يف يوم باإلقدام؛ هكذا كالم العرب، وذكر ابن إسحاق يف كتاب املغازي أن رجلني من العرب

فدنت منا سحابةٌ مسعنا فيها حمحمةَ اخليل : بدر فصِعدا اجلبل لينظر ملن الدبرة منهما، فقال أحدمها
إقِْدم حيزوم، بكسر اهلمزة؛ فأما صاحيب فانصدع قلبه، وأما أنا فكدت أهلك، مث : ومسعنا قائالً يقول

wففي حديث املغازي إقِْدم، : قال أبو بكر. ل عليه السالمإن حيزوم فرس جربئي: متاسكت فقيل بعد ذلك
w
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خالف : والقدمي. مثل قادمته، سواء: وقُدامى الطري. بكسر اهلمزة والواجه ما أنبأتك به من فتح اهلمزة
  : قال الشاعر. سيدهم: وقُدام القوم. واهللا عز وجلّ القدمي الذي مل يزلْ. احلديث

همإنّا لنضِرب بالسيوف رؤوس  براِم ضالقُداِر نَقيعةَ القُد 

اجلزار، وزعموا أنه أُخذ من : القُدام مجع قادم؛ والقُدار: السيد، وقال آخرون: القُدام: قال أبو عبيدة
حي من : وبنو قُدم. بل أُخذ من قُداٍر عاقر ناقة مثود، فسمي اجلزار بذلك: الطبيخ يف الِقدر، وقال آخرون

وهو كذلك، : قال أبو بكر. قُدم موضع وليس بأب: وقال بعض النسابني. موضع باليمن: دموقُ. العرب
قوم يتقدمون يف : واليقْدمية. إال أنه موضع نسب اىل أيب احلي، وكذلك تنسب إليه الثياب القُدمية

  : قال أمية بن أيب الصلْت. احلرب

  ائحةَ بالمهنَّدة الصف  اليقْدمي الضاربين

الفأس اليت ينحت ا، بتخفيف الدال ال : والقَدوم. أنف يتقدم منه، وكذلك قُديِدمة اجلبل: وقَيدوم اجلبل
فلما : ثنية بالسراة؛ ويف حديث الطُّفيل بن عمرو الدوسي ذي النور: وقَدوم. غري، واجلمع قُدم وقدائم

نور على قَدوم سطع بني عيين و. أوفيتى، مقصوروقَدت . موضع ببابل أو باجلزية، زعموا: موقد مس
والقَمد أصل بناء القُمد واألقمد، وهو . ومجع قادم قُدم. العرب قادماً وقُدامة ومقدماً ومقاِدماً وِمقداماً

 إذا كسرته؛ ومدقت واملَدق أصل بناء مدقته أمدقه مدقاً،. الطويل؛ رجل أقْمد وامرأة قَمداُء وقُمد وقُمدة
واملَقْد منه اشتقاق املَقَد واِملقَدي، وهو شراب . اسم موضع، الياء زائدة: وميدق. الصخرةَ، إذا كسرا

  : قال عمرو بن معديكَِرب. يتخذ من العسل، بكسر امليم وفتحها

  وهم منعوه من شُرب المقَدي  تركوا ابن كَبشةَ مسلَِحباً وهم

بلد : واملَقَدية. ضرب من الثياب ال أدري اىل أي شيء تنسب: املَقَدي منسوب، واملَقَدية: قوموقال 
  .معروف بالشام من عمل األردن، وإليه تنسب املَقَدي واِملقَِدي، بفتح امليم وكسرها

  ن - ق-د

.  يأىب إال الفتح وفتحها، وكان األصمعي- وهو األفصح األعلى - معروف معرب، بكسر النون : الدانق

  : قال الشاعر

 المرء على الداِنِق القاتِل  يا قوِم من يعِذر من عجرٍد

 بين الِجيد والعاِتِق وجاه  رأى ميزانَه شائالً لما

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         759   

    

كان رجل من بين قيس بن ثعلبة بالبصرة وكان جلْداً فجاء اىل : أُخربت عن أيب عبيدة قال: قال أبو بكر
ري منه شيئاً بدانق فاستربح البقّال يف الوزن فوجأه بني جيده وعاتقه وجأةً فقتله فحملت ِديةُ بقّال ليشت

  : الرجل على عاقلته، فقال رجل منهم هذا الشعر، وفيه زيادة وهي

تاً فَخَريجأته ممن حالِق كأنما  من و ِدههد 

أ يا عجردجهذا الو ما  فبعض افِقذا على قومك بالر 

قَدين، يف معىن حسيب، وكذلك : ويقال. ودنقَت عني الرجل تدنق تدنيقاً، إذا غارت، وكذلك الدابة
سويق مقنود : وقد استعملته العرب فقالوا. فارسي معرب قد جاء يف الشعر الفصيح: والقَند. قَدي

  : قال الشاعر. ومقند

  رمان يغْبقْن السويقَ المقنَّدابكَ  أهاجك أظعان رحلْن ونسوةٌ

  : قال أبو زبيد يصف أسداً. وراعي النقَد نقّاد. الصغار األجرام منها، واجلمع ِنقاد: والنقَد من الغنم

له كأن نابا  أثواب نَقّاٍد قُِدرده باءلته كَهيعلو بخَم  

  : قال اهلُذيل. ه الفسادونِقد القرنُ والسن ينقَد نقَداً، إذا وقع في

 قَرناً أرومه نَِقد يألَم  تَيس تُيوٍس إذا يناطحها

أنا النقّاد ذو الرقَبة بعثت اىل صاحب هذا : ويف بعض األخبار. ونقَدته احليةُ، إذا لدغته؛ عريب صحيح
اسم من أمساء : وأنقَد.  النسيئةخالف: والنقْد. الذي يعرف جيدها من مدخوهلا: وناقد الدنانري. القصر

. بات فالن بليِل أنقَد، وبليِل ابِن أنقد، إذا بات ساهراً ألن القنفذ ال ينام الليل: القُنفُذ؛ يقال يف مثل

  .ضرب من النبت: والنقْد

  و - ق-د

. ي مرت بنا مجاعة من اخليلمر بنا قَود، أ: اخليل؛ يقال: والقَود. قاد الرجلُ البعري وغريه يقوده قَوداً

والقَود أن ينقاد القاتلُ فيقتل بالذي . وفرس أقْود واألنثى قَوداُء واجلمع قُود، وهو طول العنق يف تطأمن
  : قال الشاعر. قتله

 سبيَل الى عقٍل وال قَوِد وال  لما رأى واِشقٌ إقعاص صاحبه

. قَدياً وقَدواً، وِمشمت قَداةَ اللحم، إذا ِمشمت له رائحة طيبةوالقَدو مصدر قَِدي اللحم يقْدى ويقدو 

wالقطر الذي خيرج من خلَل السحاب حمتِفلَ املطر الشديد؛ : والودق. وفالن قُدوة لفالن، إذا كان يتبعه
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 ينعقد يف دم: والودقَة. دومان الشمس يف كبد السماء يف اهلاجرة: والوديقة. ودقَِت السماُء وأودقت
وأتان ودوق ووديق، لغتان . بياض العني؛ وِدقَت عينه تودق وِتيدق ودقاً وودقاً، إذا صار فيها ذلك الدم

ودق مين : وودق الشيُء، إذا حان، أو دنا منك؛ تقول. فصيحتان، إذا أرادت الفحل، واالسم الِوداق
بيين وبني فالن موِدق، أي متداٍن، : ويقال. موضع: وودقان.  الشيءموضع دنو: واملَوِدق. الشيُء، إذا دنا
. وودقَت سرته، إذا خرجت حىت يصري كاألجبر. حائل، فكأنه من األضداد: موِدق: وقال أبو مالك

وأوقدت النار . نارما أوقدت به ال: والوقود. ووقَدِت النار تِقد وقْداً ووقوداً، بضم الواو، وهو االشتعال
وقد . مضيء: وكوكب وقّاد. املَوِقد، وإن قلت املُوقَد فعريب صحيح: واملوضع الذي تتقد فيه النار. إيقاداً

  .لَهبها: ووقْدة اهلاجرة. مست العرب واِقداً ووقّاداً ووقْدان، وهو أبو بطن منهم

  ه - ق-د

    

. كثري: وماء ِدهاق. ودهقَه يدهقه دهقاً، إذا غمزه غمزاً شديداً. بزاراألبزار أو امللح الذي فيه األ: الدقَّة

ودهق يل دهقةً . وأدهقت املاَء إدهاقاً، إذا أفرغته إفراغاً شديداً، وقالوا دهقْته أيضاً، فهو مدهق ومدهوق
ففارسي معرب ليس من هذا؛ قال فأما الدهقان . مألته: وأدهقت اإلناء. من املال، أي أعطاين منه صدراً

: وقد جاء يف الترتيل. يقال ِدهقان ودهقان وِقرطاس وقُرطاس وِقنب وقُنب: قال أبو عبيدة: أبو بكر

موضع، وهو املاء الذي يسمى الكُالب، وهو بني : وِقدة. ، فسروها مألى، واهللا أعلم"وكأساً ِدهاقاً"
تقطُّع اللحم وتكسر العظام؛ : والدهدقَة. ص وله باب تراه فيه إن شاء اهللالبصرة والدهناء، وهذا ناق

ولد الضأن الصغري : والقَهد. دهدقْت اللحم دهدقةً ودهداقاً، وإن قلت ِدهداقاً كان فصيحاً إن شاء اهللا
قه هدقاً فادق، إذا كسرته الكسر؛ هدقْت الشيَء أهِد: واهلَدق. األذنني تعلوه حمرة، واجلميع الِقهاد

  .فانكسر

  ي - ق-د

. ودِقي الفصيلُ يدقَى دقًى شديداً، إذا بِشم عن اللنب. مصدر داقه يديقه ديقاً، إذا أراغه لينتزعه: الديق

وذكر بعض أهل اللغة أن أصل التقييد حبسك الشيَء عن . معروف؛ قيدت اإلنسان وغريه تقييداً: والقيد
وبيين وبني . قيدت العلم بالكتاب تقييداً، إذا حفظته؛ وقيدت الكتاب بالشكل: ركة، فلذلك قالوااحل

وللدال والقاف . فالن ِقيد رمٍح وقاد رمٍح وِقدى رمٍح؛ وكذلك يقال يف القوس كما يقال يف الرمح
w  .والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل
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  فباب الدال والكا

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل - ك-د

: والدكَلَة. الدكْلَة: والقطعة من الطّني. دكَلْت الطني أدكُله وأدِكله، إذا مجعته بيدك لتطين به أو تبين به

دلَكْت الثوب وغريه أدلُكه دلْكاً، إذا مصته : والدلْك من قوهلم. القوم الذين ال جييبون السلطان لعزهم
التراب الذي تسفيه : تغسله، وكل شيء مرسته فقد دلكته، والتمر الدليك واملَريس واحد، والدليكل

: أيداِلك الرجلُ امرأته، قال: وقال رجل للحسن. ودالكت الرجلَ مدالكةً وِدالكاً، إذا ماطلته دينه. الريح

، إذا مالت عن كبد السماء دلوكاً، وذلك الوقت ودلَكَِت الشمس. املُفِْلس: نعم إذا كان ملْفَجاً؛ املُلْفَج
  : قال الراجز. يسمى الدلَك

لَكهراء عن ِجنِْح الدالز لُّجتَب  

واختلف . دلَكَت، إذا مالت للغروب: وقال قوم من أهل اللغة. يف قَرِن الدلَك: الشمس؛ ويروى: الزهراء
دلوك الشمس أن متيل عن كبد السماء، وقال غريه : هللا عنهماالفقهاء يف الدلوك فقال ابن عباس رضي ا

  : دلوكها غيوا، وأنشدوا: من الفقهاء

  هذا مقام قَدمي رباِح

  غُدوةَ حتى دلكت ِبراِح

براِح، بالفتح، فمن قال براح بفتح الباء جعله امساً من أمساء الشمس، ومن رواه ِبراح بكسر الباء : ورووا
  : قال العجاج. ع راحة كأنه ستر عينه براحتهأراد مج

  والشمس قد كادت تكون دنَفا

  أدفعها بالراح كي تَزحلَفا

كل ما تدالكت به من حرض : والدلوك. ودلكت العود وغريه، إذا مرنته. تزحلف الشيُء، إذا زال: يقال
بلغين أنه اتخذ لك : ن الوليد رضي اهللا عنهومنه حديث عمر رضي اهللا عنه أنه كتب اىل خالد ب. أو غريه

ولقد ذرأنا : "من قوله عز وجلّ: قال أبو بكر. دلوك معجون خبمر وأحسبكم يا بين املُغرية من ذَرء النار
وقد مست العرب . األرض الغليظة: والكَلَدة. دويبة ال أحقُّها: والدلَكَة". جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس

  : قال الشاعر. موضع: والكَلَندى. وتكلّد اإلنسانُ، إذا غلظ حلمه. لَدةكَ

ى ويومجازة والكَلَنْدحاِن  بالممووص نْكبين ض ويوم  w
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ومشى . الضرب باليد جمعاً؛ لَكَده بيده يلكُده لَكْداً، إذا ضربه ا أو دفعه: واللَّكْد. هذه كلّها مواضع
  .وقد مست العرب مالِكداً ولَكّاداً. ده، إذا مشى فنازعه القيد خطاهفالن وهو يالِكد قي

  م - ك-د

: وحمالة دموك. سريعة الطحن: ورحى دموك. الطحن، مصدر دمكَه يدمكه دمكاً، إذا طحنه: الدمك

قال الراجز. سريعة املَر :  

موكعمرو وهي الد أنا ابن  

حمراء موكفي حاركها س 

كأن مفكوك فاها قَتَب 

    

رجل من سودان العرب : وابن دماكة. تسرع كما تسرع الرحى الدموك أو البكَرة: يصف فرساً، يقول
: واِملدماك. الداهية؛ أصابتهم دامكة من دوامك الدهر، أي داهية: والدامكة. يف اإلسالم كان مغرياً

  : تاً أنشدناه عبد الرمحن عن األصمعيالساف من البناء، قال األصمعي وأنشد بي

  ِق ِمدماكاً فِمدماكا  يا ناقض الميثا أال

وقد . العض بالفم أمجع؛ كَدم احلمار آتنه كَدماً، واحلمار كَدوم؛ وبه كُدوم، أي آثار ِعضاض: والكَدم
مرض القلب : والكَمد. ن أحناش األرضحنش م: والكُدم. مست العرب ِكداماً ومكدماً ومكدماً وكُديماً

من احلزن؛ كَِمد قلبه بكمد كَمداً؛ وكَِمد وجهه، إذا رأيته كامد الوجه وكَِمد الوجه وامجاً، وأكمده 
وناقة . مكَد باملكان ميكُد مكْداً ومكوداً، إذا أقام به، فهو ماكد: واملَكْد من قوهلم. احلزنُ يكمده إكماداً

  .ذا كان لبنها يدوم على اجلدب، واجلمع مكُدمكود، إ

  ن - ك-د

ودكَنت املَتاع والشيَء أدكُنه . ويسمى الزق أدكَن للونه، ورمبا سمي الدنُّ أدكَن. غُربة كَِدرة: الدكْنة
قال أبو . حدكْناً، إذا نضدت بعضه على بعض، ودكّنته تدكيناً، ومنه اشتقاق الدكان، وهو عريب صحي

  : قال الشاعر. جبر العظم على فساد: اشتق الدكّان من الدك، كما اشتق عثمان من العثْم، والعثْم: بكر

 الدرابنة المطيِن كدكّان  فأبقى باطلي والِجد منها
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الدكّان : قال األخفش: ولومسعت أبا عثمان اُألشنانداين يق. مجع دربان، وهو البواب بالفارسية: الدرابنة
: والدكَيناء. أكَمة دكّاء، إذا كانت منبسطةً، وناقة دكّاء، إذا افترش سنامها يف ظهرها: مشتق من قوهلم

كساء جتع فيه املرأةُ : والِكدن، واجلمع كُدون. وقد مست العرب دوكَناً ودكَيناً. دويبة من أحناش األرض
غليظ اللحم حمبوك اخلَلق، ومنه اشتقاق : ورجل ذو ِكدنة. شها، جتعله حتت اهلودجشوارها، أي قُما

: وقد قال قوم. وما أبني الكَدانةَ فيه، أي اهلُجنة. الكَودن، وهو الِبرذَون، واجلمع كواِدن، الواو زائدة

دق الشيء يف اهلاوون؛ قال ِجلد كُراٍع يسلخ ويدبغ ويجعل فيه الشيء فيدق بني حجرين كما ي: الِكدن
عكَر الزيت، وال أحسبه عربياً : والِكديون. وقد مست العرب ِكدناً وكُديناً. ومل يعرفوا اهلاون: أبو بكر

كَند فالنٌ نعمةَ اهللا، إذا كفرها؛ : والكَند من قوهلم. صحيحاً، غري أنه قد تكلّمت به فصحاء العرب
وقد مست العرب كَناداً . عنده؛ ومنه اشتقاق اسم ِكندة أيب قبيلة من العربوفالن كَنود لنعمة اهللا 

ونكَدين فالن . سألته فأنكدته إنكاداً، إذا وجدته عسرياً: والنكَد من العسر من قوهلم. وكَنوداً وكَنادة
وامرأة نكْداُء، وهو أيضاً ورجل أنكَد . حاجيت، إذا منعين إياها فأنكدته أنا إنكاداً، إذا وجدته عِسراً

  .مشتق من العسر والضيق

  و - ك-د

    

باك الفرس اِحلجر وداكها دوكاً، إذا : ويقال. مصدر داكه يدوكه دوكاً، إذا غته يف ماء أو تراب: الدوك
ا تصادموا يف وتداوك القوم، إذ. واِملدوك واملَداك واحد، وهي صالءة العطّار، واجلمع املداوك. عالها

ك. حرب أو شروحار البحر: والدو. ضرب من مواً، إذا : والكَداألرض أكدوه كَد وجه تومصدر كَد
كل شيء مجعته فجعلته كُثَباً من تراب أو طعام أو حنوه، واجلمع : والكَود. خدشته بعصا أو ِمحجن

كاد يكود ويكيد وحاد حيود وحييد، لغة : قولونكودت الشيَء تكويداً، لغة ميانية؛ وي: ويقولون. أكواد
ال هماً وال كَوداً، أي ال : تقول العرب: وأخربنا أبو معاذ عن أيب عثمان املازين قال: قال أبو بكر. ميانية

وقد مست العرب وداكاً . صعبة املرتقَى: وعقبة كَؤود. وقد مست العرب كُواداً وكُويداً. يثْقُلَن عليك
ورجل . ودك الشحم وغريه؛ وِدكَت يده ودكاً، وحلم وِدك، أي له ودك: والودك. ودكاً ومودوكاًوم

ما زال : والوكْد من قوهلم. دقيق يساط بودك: والوديكة. تامر والبن: وادك، أي ذو ودٍك، كما قالوا
، إذا أحكمته، وكل شيء أحكمته فقد ووكّدت العهد والعقد توكيداً. ذلك وكْدي، أي فعلي ودأيب

ووكَد باملكان . السيور اليت يشد ا القَربوس اىل دفّة السرج، الواحد ِوكاد وإكاد: والوكائد. وكّدته
w  .يِكد وكوداً، إذا أقام به
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  ه - ك-د

ن يكْده لدنياه، ويكدح والكَده مثل الكَدح سواء؛ فال. مصدر دهكْته أدهكه دهكاً، إذا سحقته: الدهك
  .ادك الرجلُ علينا بكالم كثري، إذا اندرأ به: واهلَدك، يقال. مثله

  ي - ك-د

كَدى الرجلُ وأكدى، إذا خبل، : والكَدي مصدر من قوهلم. معروف، واجلمع ديوك وِديكة: الديك
األرض : والكُدية. إذا أعطى فأقلّوأعطى فالنٌ فأكدى، . وكَِدي املعدنُ وأكدى، إذا مل يخرج شيئاً

قال عبيد اهللا بن قيس . جبالن أو موضعان قريبان من مكّة: وكَداء وكُدي. الغليظة، واجلمع كُدى
  : الرقَيات

أقفرتْ بعد عبد شمٍس كَداء  يوكُد طحاءفالب كنفالر 

 كاده كَيداً؛ وِكدته، يف معىن أردته، وكاد مصدر: والكَيد. وهلذا مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا
بيفعل ويكاد، وهذا مبعىن قَر.  

  باب الدال والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م -ل-د

ادالم يدالم ادليماماً، إذا اشتد سواده؛ وليل : األسود؛ دِلم يدلَم دلَماً، إذا اشتد سواده، ويقال: األدلَم
لَمت . أدالمةوقد مسلَماً ودود لَمماً ودلَيل. العرب دمإذا برأ: والد ،وتدامل . أصل بناء اندمل اجلرح

السماد الذي تسمد به األرض، وأحسبه راجعاً ايل هذا ألنه يصلح : والدمال. القوم، إذا اصطلحوا
مال. األرضه قبل أن يلقّح، ويقال : والدطَلع مان أيضاً؛ والالم تشارك داء يصيب النخل فيسوادله الد

دمل، : اِحلبن؛ وقد قالوا: والدمل، بالتخفيف. وقد مست العرب دماالً ودميالً. النون يف مواضع أيضاً
ومجعوا دماِمل، وإمنا مسوه دمالً تفاؤالً بالصالح، كما سميت املَهلكةُ مفازةً واللديغُ سليماً؛ هذا قول 

ضربك احلجر حبجر أو غريه؛ وكل ضرٍب لَدم؛ : واللَّدم. ، وقد خالف قوم من أهل اللغة ذلكالبصريني
وقد مست . ال أكون كالضبع تسمع اللَّدم: ويف حديث علي رضي اهللا تعاىل عنه. والنساء يلتدمن يف املأمت

. اللنب اخلائر، وال أحسب اِملدل حمفوظاً: لواِملدل واإلد. ماء معروف من مياههم: ولَدمان. العرب مالِدماً

wشاب أُملود وإمليد، إذا كان غضاً ناعماً : أصل بناء قوهلم: واملَلْد. اسم قبيل من ِحمري، زعموا: ومدل
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. اهتزاز الغصن: واملَلَدان. وشاب ملْد أيضاً، واجلميع أمالد. وغصن أُملود أيضاً، إذا كان كذلك. لَدناً

الس ابعوالشرعاُألملود: ر.  

  ن -ل-د

: اسم من أمساء العرب، وقد أُميت أصل بنائه، وأحسبه مقلوباً من اللَّدن من قوهلم: ِدالن، بالتخفيف

ناً يهتزن اللَّدانة واللُّدونة، إذا كان ليين بن. غصن لَدا الشيء من الشيء؛ هذا من : ولَد بكلمة يقر
. أي من عندنا" وحناناً من لَدنا: "ولَدن غُدوةً، أي يف وقت غُدوة؛ ويف الترتيل. لَدِن فالٍن، أي من عنده

    : قال الشاعر. سرعة نقل الشيء من موضع اىل موضع: والندل

 زريقُ الماَل نَدَل الثعالِب فنَدالً  على حين ألهى الناس ِحلُّ أمورهم

رجل من ملوك العرب وسادام : وابن مندلَة. العود الذي يتبخر به: واملَندل. أبو قبيلة من األنصار: زريق
  : قال الشاعر. قدمي

  وال سوقةً حتى يؤوب ابن منْدلَه  ال أعطي مليكاً ظُالمةً فأقسمتُ

وقد . كوعرف اخلليلُ نِدلَت يده تندل ندالً، إذا غَِمرت، ومنه اشتقاق اِملنديل، زعم أنه ِمفعيل من ذل
  .قالوا ِمندل يف معىن منديل، وقد جاء يف الشعر الفصيح

  و -ل-د

دال دلوه يدلوها دلواً، إذا : يقال. معروفة مؤنثة وقد ذُكِّرت يف الشعر على معىن الغرب أو السجل: الدلْو
، أي انتزعها، واهللا أعلم "لَى دلْوهفأد: "ويف الترتيل. ألقاها يف البئر، وأدىل يديل إدالًء، إذا انتزعها من البئر

  : قال الراجز. الرفق يف السري وغريه: والدلْو. بكتابه

  ال تَقْلُواها وادلُواها دلْوا

  إن مع اليوم أخاه غَدوا

  : وقال آخر

  ال تَقْلُواها اليوم وادلُواها

  لبئسما بطًْأ وال ترعاها

 عليها يف السري، ومن هذا محار ِقلْو، إذا كان شديد الطّرد آلتنه؛ والتقدير ال تقلواها، أي ال تشدا: قوله
والدئل . والديل من عبد القيس. أبو قبيلة من العرب من بين حنيفة: والدول. لبئس هذا البطُء بطأً w
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دال يدول : ل من قوهلموالدو. والدئل، مجيعاً بالضم والكسر، من بين ِكنانة، منهم أبو األسود الدؤيل
وولَد الرجِل وولْده وِولْده . وتداول القوم الشيَء بينهم، إذا صار من بعضهم اىل بعض. دوالً، وهي الدول

  .حامل: وشاة والد. كثرية األوالد: وامرأته ولود. واحد، وقد قُرئ به

  ه -ل-د

قال احلارث . الباطل: والدلَه. ه دلَهاً من التدليه، وهي احلريةدِله الرجلُ فهو مدلوه ودِله فهو داله؛ دِله يدلَ
  : بن ِحلِّزة

 دلْهاً وما يرد البكاء يوم  ال أرى من هِويتُ فيها فأبكي ال

كلمة عربانية قد استعملتها : والدهل. ذهب مالُه دلْهاً، أي باطالً: ويقال. ويروى فأبكي أهل ودي
مر دهلٌ من الليل، أي قطعة؛ جاء ا أبو اخلطّاب ومل جيئ ا : ويقال. أمر بالرفق والسكونالعرب كأا ت

بعري ملهود وهليد، وقد لُِهد البعري يلهد لَهداً، إذا وخض احلملُ غاربه وسنامه : واللَّهد من قوهلم. غريه
قال .  من ِجمال هدل، إذا كان مسترخي املشافربعري أهدلُ وناقة هدالُء: واهلَدل من قوهلم. حىت يؤمله

  : الشاعر

  تُزجي مرابيعها في قَرقٍَر ضاحي  مشافرها بح حناجرها هدٌل

: قاع قَرقَر، إذا كان كذلك؛ وضاٍح: القاع األملس الواسع، يقال: ما نتج يف الربيع؛ والقرقر: مرابيعها

  : قال الشاعر. ودل النبت، إذا تثنى من نعمة، وهو اهلَدال. رز هلاضِحي للشمس، أي ب: مكشوف، يقال

  ء تَسفُّ الكَباثَ تحت الهداِل  من ِظباء وجرة أدما ظبيةٌ

اهلَدال ضرب من الشجر معروف، وأنه أنشد هذا : ومسعت عبد الرمحن خيرب عن عمه أنه كان يقول
  : الشعر

  يا رب ماٍء لك باألجباِل

نزع بالِعقاِلبِبٍغ يغَي  

  طاٍم عليه ورقُ الهداِل

ويقال إن اهلديل . وهدلَ احلمام يهِدل هدالً وهديالً، إذا صوت. بئر بغيِبغ، إذا كانت قريبة املَنزع: يقال
  : قال الشاعر. الذَّكَر من احلمام بعينه

   هديالتدعو بأعلى األيكتين  تُذكِّرني الزبير حمامةٌ إني

w  : وقال آخر
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         767   

  يدعو بقارعة الطّريق هديال  كهداِهٍد كَسر الرماةُ جناحه

  ي -ل-د

  .وللدال والالم والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل. أبو قبيلة من العرب: الديل

  باب الدال والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-د

    

. املوضع الذي جيتمع فيه الغنم فتتلبد أبوالُها وأبعارها فيه، واجلمع ِدمن: والدمنة. سالبعر والِكر: الدمن

: والدمان. ويف قلب فالن على فالن ِدمنة، أي حقد. ودمنِت الغنم املكانَ تدميناً، إذا بولت فيه وبعرت

وابن الدمينة اخلَثْعمي أحد .  العرب دمينةوقد مست. وتصغري ِدمنة دمينة. الرماد، زعموا، وليس بثَبت
الرجل القصري احلقري، : والدمة والدِنمة: شعراء العرب، معروف، والدنمة والدِنمة، وقال مرة أخرى

كان، إذا مدنَ بامل: واملَدن ذكر بعض أهل اللغة أنه فعل ممات وأنه من قوهلم. ِدِنمة: وقالوا للنملة والقملة
ِدينت، أي : مدينة مفِْعلَة من قوهلم: وأنكر ذلك قوم فقالوا. أقام به، وبه سميت املَدينة يف لغة هؤالء

  : قال الشاعر. مِلكَت؛ واألمة يقال هلا مدينة ألا مملوكة

 على ِمسحاته يتركَُّل مقيماً  ثَوتْ وثَوى في كَرمها ابن مدينٍة

ن. يظلُّ على: روىيعين عبداً، وييدنَ : ومداسم أعجمي، فإن اشتققته من العربية فبالياء زائدة وهو من م
صنم، زعموا، ودفع ذلك ابن الكليب، وله فيه : واملَدان. فأما املَيدان فأعجمي معرب. باملكان، إذا أقام به

ن اشتقاقه من دان يدين، إذا أطاع، وإليه ينسب بنو عبد املَدان، بطن من العرب، وميكن أن يكو. حديث
معروف؛ نِدم ندماً فهو نادم، والندمي والندمان : والندم. وهو مفْعل كما قالوا مطار ومطْير من طار يطري

وللندمي والندمان . واحد، وهو الذي ينادمك على اخلمر؛ هكذا يقول أبو عبيدة وله فيه شرح يطول
  .تاب االشتقاقاشتقاق قد ذكرناه يف ك

  و -م-د
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موضع؛ هكذا يقول بعض أهل اللغة، وأصحاب احلديث : ودومة اجلندل، بضم الدال. خنل املُقْل: الدوم
. اسم موضع: رجل، وقال آخرون: ودومان، قال قوم. دومة اجلندل، بفتح الدال، وذلك خطأ: يقولون

. ندل فمجتمعه ومستداره كما تدوم الدوامة، أي تستديرهو دومان بن بكَيل، فأما دومة اجل: قال أبو بكر

والدوام . ودوم الطائر ودام، إذا حلّق يف السماء، وحام أيضاً، إذا دار. ودومِت الشمس يف كبد السماء
ونهي عن . هودام الشيُء يدوم دوماناً وأدمته أنا إدامةً، إذا سكّنت. به دوام ودوار: مثل الدوار سواء؛ يقال

وكان . وأدمت الِقدر، إذا غلت فنضحت عليها املاَء البارد لتسكُن. البول يف املاء الدائم، أي الساكن
  : األصمعي ينكر بيت ذي الرمة

 ولو شاء نجى نفسه الهرب ِكبر  حتى إذا دومتْ في األرض راجعه

. ملَ سميت الدوامة: نكر ذلك عليه قوم من أهل العلم وقالواال يكون التدومي إال يف السماء؛ وأ: ويقول

شدة احلر وسكون الريح؛ وِمد يومنا يومد ومداً، وهو يوم وِمد، : والومد. بطن من العرب: وبنو دومان
  .واالسم الومد

  ه -م-د

ديد احلر؛ دِمه يومنا دمهاً، ورجل ويوم دِمه، إذا كان ش. دمهته الشمس، إذا صمحته، فهو مدموه
العدد الكثري؛ عدد دهم، أي : والدهم. دِمهت دمهاً: وإذا التهبت الرمضاء من شدة احلر قيل. مدموه

وفرس أدهم حسن الدهمة، أسود، وادهام الفرس ادهيماماً، . ودِهمهم األمر يدهمهم، إذا غشيهم. كثري
سوادهإذا اشتد  .تاِن: "وقال أبو عبيدة يف قوله جلّ وعزهامدة اخلضرة"موكان . ، أي سوداوان من شد

  : قال الشماخ. أبو حامت يقول إن السواد سمي سواداً لكثرة اخلضرة فيه؛ والسواد عند العرب خضرة

 سرباالً من الليل أخضرا زبالةَ  سريتُ بها من ذي المجاز فنازعتْ

  : ومنه قول اللَّهيب.  أسودأي

  أخضر الِجلدة من بيت العرب  األخضر من يعرفني وأنا

اسم من : والدهيم. وقد مست العرب دهمان ودهيماً ودهاماً. أراد اُألدمة ألا أغلب األلوان على العرب
أثقل من ِحمِل : "قوم فقالواأمساء الداهية، وأصل ذلك أن ناقة كانت تسمى الدهيم فحمل عليها رؤوس 

: ودهماء الناس. وجاء فالن بالدهيم، وهي الداهية، وأصلها الناقة. ، فذهبت مثالً، وهلا حديث"الدهيم

قال . واملَده مثل املَدح سواء؛ مدهته مبعىن مدحته، قُلبت احلاء هاًء، وهم يفعلون ذلك كثرياً. مجاعتهم
  : رؤبة
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  المدِههللا در الغانياِت 

    

أردت كيما تذميه فمدهته؛ : وقال النعمان لرجل ذكر عنده رجالً. يريد املُدِح، ومن روى املُزِه أراد املُزِح
معروف؛ مهدت الفراش متهيداً، والفراش اِملهاد، وكل شيء وطّأته فقد : واملَهد. تعيبه؛ من الذَّيم: تذميه

مصدر هدمت الشيء أهِدمه : واهلَدم. ة، وللنحويني فيه كالم ليس هذا موضعهاسم امرأ: ومهدد. مهدته
الكساء : واِهلدم. ما وقع من الشيء املهدوم من طني أو غريه، والشيء مهدوم وهدمي: واهلَدم. هدماً

قَيلٌ :  وذو مهدم.وهِدم الرجلُ، إذا أصابه الدوار يف البحر، واالسم اهلُدام. اخلَلَق، ومجعه أهدام وهدوم
من أقيال محري، ومن ولده شعيب بن ذي مهدم النيب ليس شعيب موسى الذي بعثه اهللا اىل قومه فقتلوه 

فلما أحسوا : "فبعث اهللا عليهم بخت نصر فقتلهم قتالً ذريعاً؛ هكذا يقول ابن الكليب، وأنزل اهللا فيهم
. هِدمت الناقةُ دم هدماً، إذا أرادت الفحل، ودمت دماًو. اآليات" بأسنا إذا هم منها يركضون

الكساء املرقَّع الذي قد : اِهلدم: وقال قوم من أهل اللغة. وشيخ ِهدم مثل ِهم سواء، تشبيهاً بالكساء اخلَلَق
مر هامد، إذا همدت النار مهوداً، إذا طَِفئت، واجل: اهلَمد من قوهلم. ضوعفت رقاعه بعضها على بعض

وذُكر عن بعض من ال يوثق به . أبو قبيلة، واشتقاقه من همدِت النار، إذا سكن اشتعالُها: وهمدان. طَِفئ
. هم داٍن، وليس هذا مما يلتفت إليه: أُخرب خبٍرب غمه فقال: أنه سئل عن اشتقاق همدان وامسه أوسلَة فقال

  .املوت، زعموا: واهلَمدة

  ي -م-د

مصدر ماد : واملَيد. املطر يدوم يوماً وليلة: الدمية: املطر يدوم أياماً، واجلمع ِديم؛ قال األصمعي: لدميةا
ومجع . اسم أم بعض شعراء العرب، وهي أمة سوداء: وميادة. مييد ميداً، إذا متايل؛ وغصن مائد ومياد

: ويف احلديث.  إذا أصابه الدوار عن ركوب البحروأصاب اإلنسانَ املَيد،. مائد ِميد، واألغصان ِميد

"ط يف الربته خبري. ، يعين الغزو"املائد يف البحر كاملتشحداً، إذا أعطيته وِمديالرجلُ أميده م تومنه . وِمد
 ألا تميد أصحاا مبا عليها من اخلبز، وهكذا فسره يف الترتيل، واهللا: اشتقاق املائدة؛ قال أبو عبيدة

ودِمي اإلنسان يدمى، واألصل يف دم . طلبت خربه: وامتدت الرجل. اسم أعجمي معرب: واملَيدان. أعلم
يمقال الشاعر. د :  

  جرى الدميان بالخبر اليقيِن  أنّا على حجر ذُِبحنا فلو

  : وقد أنشدوا
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  هل أنِت إالّ إصبع دِميِت

  وفي سبيل اهللا ما لقيِت

 السجع للنيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، والشعر عنه منفي، ولكن له علّة نشرحها يف موضعها إن وهذا
قال ". بيد أين من قريش: "ميد أين وبيد أين، يف معىن غري أين، ويف احلديث: وتقول العرب. شاء اهللا تعاىل

  : الراجز

  عمداً فعلتُ ذاك بيد أنّي

   لم تُِرنّيإخاُل إن هلَكْتُ

  .ميد أين: ويروى

  باب الدال والنون

  مع ما بعدهما من الحروف 

  و - ن-د

. األصغر يف بعض اللغات؛ فالن دون فالن يف السن: والدون. خالف اجليد: والدون. دنا يدنو دنواً

اخلسيس من : ونوالد. ودونك هذا الشيَء، إذا عرضك وأمكنك. وقمت دون فالن، إذا وقيته بنفسك
  : قال الشاعر. الشيء

 بالدون من كان دونا ويقنع  إذا ما عال المرء رام العلَى

وندا القوم يندون ندواً، إذا اجتمعوا يف يف . مصدر ندا يندو ندواً، وهو االجتماع يف النادي: والندو
  : قال الراجز. ه اشتقاق دار الندوةالنِدي، وهو الس للقوم؛ والنادي والنِدي واحد، ومن

  لكنه يندو كما يندو النَّدي

  كأنه في الِعز قيس بن عدي

. ناد نودةً، إذا مال ميلةً: مصدر ناد ينود نوداً ونواداً، إذا متايل من النعاس، وهو النواد؛ يقال: والنود

ِدِن األدمي، إذا أمروه ببلّه، : ناً، إذا بللته حىت يلني، ويقولونودنت الشيَء أِدنه ود: والودن من قوهلم
احذي لنا من هذا نعالً : جاء قوم اىل ابنة اخلُس بصفاة فقالوا: قال أبو عبيدة. واألدمي ودين ومودون

  : قال الشاعر. ورجل مودون، أي ناقص اخلَلْق، وودين ومودن أيضاً. ِدنوها، أي ندوها: فقالت

  فجئتَ بها مودنا خَنْفَِقيقا  بها ليلةً كلَّها زجرتَ
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  : قال الشاعر. اسم فرس من خيل العرب معروف، وهو فرس ِمسمع بن ِشهاب: ومودون

 وفارِسها ِجهارا بمودٍن  ونحن غداةَ بطن الخَوع جئنا

  ه - ن-د

 شيء دهنته فهو مدهون ودهني، ومجع الدهن معروف، وكل: والدهن. الدنه مثل الدلَه، تقلب الالم نوناً
حيان : وبنو داهن وبنو دهن. ودهن املطر األرض، إذا بلّها بال يسرياً. وناقة دهني، إذا قلّ لبنها. أدهان

هن، ما جعل فيه الد: واملُدهن. وقد مست العرب دهيناً. من العرب، ومن بين دهن عمار الدهين احملدث
نقْر يف صخرة : واملُدهن أيضاً. وهو أحد ما جاء على مفْعل مضموم األول مما يستعمل باليد مما أوله ميم

: وداهنت الرجل مداهنةً وِدهاناً، إذا واربته فأظهرت له خالف ما تضمر؛ واملدهنة. جيتمع فيه ماء السماء

 ،ِهندإدهاناً، فأنا م عة؛ وأدهنتقصر. إذا غششتاملخادوي مدناء، يهوقال بعض . بلد معروف: والد
، أي محراء شديدة احلُمرة ألم يقولون إن السماء تصري ناراً "وردةً كالدهان: "املفسرين يف قوله عز وجلّ

بل أندهها ندهاً ندهت اإل: الزجر والكف عن الشيء؛ يقال: والنده. واهللا أعلم، كالدهان يف صفة الدهن
اذهيب فال أنده : وكان الرجلُ يف اجلاهلية يقول المرأته. فهي مندوهة، إذا زجرا أو رددا عن ِوجهتها

العظيم من اخليل وغريها؛ رجل نهد وفرس : والنهد. سربك؛ أي أنت طالق، فكانت تطلق ذه الكلمة
اليت : والناهد. وكل شيء دنا منك فقد نهد. الزبدة العظيمة: نهيدةوال. عظيم اخلَلْق، واألنثى نهدة: نهد

  : قال الشاعر. وتناهد القوم الشيَء، إذا تناولوه بينهم. قد عظم حجم ثديها حىت بدا ومل يتكسر

قَباء للضرباء  كمقاعد الر أيديهم نَواهد 

وقيل . ودت اىل القوم، إذا قمت إليهم.  فهو ناهدوكل ناهض. وتناهد القوم يف احلرب، إذا تناهضوا هلا
اَدوا بنا إليهم، أي : لسلمان بن ربيعة رمحه اهللا وهو بالكوفة إن األعاجم قد اجتمعوا باملدائن فقال

قبيلة من : وبنو نهد. وهذا أحد ما عد من فصاحة سلمان رضي اهللا تعاىل عنه: قال أبو بكر. اضوا
السكون؛ هدنت الرجل ديناً وهادنته مهادنةً، : واهلُدنة. اسم، وكذلك نهيد ومناِهد: ونهدان. العرب

، أي "هدنة على دخٍن: "ومنه حديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلّم. إذا وادعته احلرب، واالسم اهلُدنة
هندته النساُء، إذا : لتهنيد؛ يقالاسم، أصله ا: وِهند. الرجل الثقيل اجلبان: واِهلدان. موادعة حتتها عداوة

  : قال الراجز. سلنب عقله

نّادةَ التهنيدمن ه شاقَك  
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ها والباطُل الموعودموعود  

هناداً : وقد مست العرب. والسيف املهند وكذلك اهلُندواين منسوب اىل اهلند. جيل معروف: واِهلند
  : قال جرير. معرفة ال تدخلها األلف والالماملائة من اإلبل، : وهنيدة. وهنيداً

  ما في عطائهم من وال سرفُ  هنيدةَ يحدوها ثمانيةٌ أعطَوا

بنو ِهند يف كندة، وبنو ِهند يف بكر بن وائل وأحسب : ويف العرب بطون ينسبون اىل أمهات يسمني ِهنداً
رجل من : وعمرو بن هند. مسوا عبد يغوثصنم، وقد مسوا عبد ِهند كما : وِهند. يف قُضاعة، أيضاً
ِهند بن أيب هالةَ، أمه خدجية زوج النيب صلّى اهللا عليه وآله : وقد مسوا الرجل هنداً. الشعراء اودين

  : قال الشاعر. رجل من بين احلارث بن كعب: وسلّم، وِهند بن أمساء

  هنْئ لك الظَّفَرهند بن أسماء ال ي  في حرٍم ِمنّا أخا ثقٍة قتلتَ

  .بطن من العرب، وكذلك بنو هناد: وبنو ِهند

  ي - ن-د

ورجل مدين . معروف: والدين. معروفة: والدنيا. هو ابن عمه ِدنياً ودنياً، أي قريب النسب: يقال
يأخذ : دانعليه دين، وم: مدانٌ: وقال قوم. ومديون، وهو األصل، إذا كان عليه دين، ومدان أيضاً

  : قال اهلُذيل أبو ذؤيب. الدين

أدان لونوأنبأه األو  فيو ليم دانالم بأن  

    

ينان الرجلُ، إذا أخذ الدهينة رضي من ِدينه : قال عمر رضي اهللا تعاىل عنه. وادج ِفعيأُس ِفعيإنّ اُألس
أي : بح قد ِرين به، أي أخذ من هاهنا وهاهنا؛ قد ِرين بهسبق احلاج فادان معِرضاً فأص: وأمانته أن يقال
الدأْب والعادة؛ ما : والدين. ملّة اهللا اليت اختصها، وهي اإلسالم: اِمللّة؛ ِدين اهللا: والدين. غُلب على أمره

  : قال الشاعر. زال ذاك ِدينه، أي دأبه وعادته

 داً وِدينيِدينُه أب أهذا  تقول إذا درْأتُ لها ويني

  : وقال امرؤ القيس. حزام الرحل: الوضني

 أم الرباب بمْأسِل وجارِتها  كِدينك من أم الحويِرث قبلها

  : قال الشاعر. ، أي يف طاعته"ما كان ليأخذَ أخاه يف ِدين املَِلك: "قال اهللا تعاىل. الطاعة واملُلك: والدين

w   دين عمٍرو وحالت دوننا فَدكفي  حللت بجو في بني أسٍد لئن
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، أي اجلزاء، واهللا "مالك يوم الدين: "قال اهللا جلّ وعز. اجلزاء: والدين. بيننا، أي يف طاعة عمرو: ويروى
وأخربنا أبو حامت عن أيب عبيدة . ، أي كما تفعل يفعل يفعل بك"كما تدين تدان: "واملثل السائر. أعلم
غسان يتعذر النساء ال يبلغه عن امرأة مجالٌ إال أخذها، فأخذ ابنة يزيد بن كان ملك من ملوك : قال

الصِعق الِكاليب، وكان أبوها غائباً فلما قدم أُخرب فوفد إليه فصادفه متبدياً، وكان امللك إذا تبدى مل 
  : يحجب عنه أحد، فوقف بني يديه حبيث يسمع كالمه فقال

 وصبحاً كيف يختلفاِن ليالً  ترىأيها الملك المِقيتُ أما  يا

 ليالً وهل لك بالمليك يداِن  هل تستطيع الشمس أن يؤتى بها

لَملْكَك زائٌل واعم أن ِقنوأي  لَمواع تُدان كما تَدين بأن 

  : فأجابه امللك

 ِمْل آن يا ابن ِكالِب مرفوضةٌ  التي سلبت فؤادك خُطّةٌ إن

ِجعقْ بقومك في هضاب إراِب  ي طالبتهابحاجتك الت فاروالْح  

ما أُنشدت هذه األبيات ملكاً ظاملاً قطُّ إالّ كفّت من : قال أبو عبيدة. مث نادى أن هذه سنة مرفوضة
  .غَربه

  باب الدال والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و-د

وهاد الرجل .  املطمئن الغامض، واجلمع ِوهاد:والوهدة من األرض. داه يدوه دوهاً وهو دائه، إذا حتير
داً، إذا رجع وناب، ومنه قول اهللا جلّ وعزونا إليك: "يهود هدا هنا ورجعنا؛ هكذا يقول "إنبنا وتبأي أن ،

للِّني وهود الرجلُ يف السري ويداً، إذا سار سرياً ليناً، ومنه اشتقاق اهلَوادة، أي ا. أبو عبيدة، واهللا أعلم
اسم نيب عليه السالم، وأصله : وهود. أصل السنام، سنام البعري خاصة، واجلمع هود: واهلَودة. والسكون

، أي "إنا هدنا إليك: "وسمي اليهود يهوداً إما من قوله عز وجلّ. من التهويد، وهو السكون واهلدوء
ويف .  يكونوا سموا باملصدر من هاد يهود هوداًرجعنا وتبنا، وإما من التهويد أي السكون؛ وميكن أن

. والوده فعل ممات من وِده يوده ودهاً. ، وهو من هذا إن شاء اهللا"وقالوا كونوا هوداً أو نصارى: "الترتيل

  : قال أبو زبيد الطائي. موضع معروف: واألوداه. وأودهين عن كذا وكذا، أي صدين عنه، وهي لغة قدمية
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  داِه تُسقَى قُوتاً ضياح المديِد  إليهم شُعب األو عاٍتجاز

  ي -و-د

ويالرعد، وهو يف وزن فَعيل: الد ويواة. مصدر مسعت دوقالوا: والد ،ِويى : معروفة، واجلمع دود
 يدي ودياً، إذا مصدر ودى احلمار: والودي. الفسيل، واحدا وِدية: والوِدي. مقصور، مثل نواة ونوى

  : قال مالك بن نويرة. أدىل

  حمار ودى خلف اسِت آخر قائِم  ابن ُأبيٍر خلف قيٍس كأنه ترى

  .معروف، وأصله واشتقاقه من الودي؛ كذا قال بعض أهل اللغة، وهو املَين: والوادي

  باب الدال والهاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ي - ه-د

    

: قال أبو زيد. وقد مست العرب دهياً. در دِهي الرجلُ يدهى دهياً ودهاًء، إذا صار داهياًمص: الدهي

. وأدهيت الرجلَ، إذا وجدته داهياً. دهيت الرجلَ فأنا أدهاه دهياً، وذلك أن تعيبه وتغتاله وتغتابه وتنقصه

يهبطن من العرب: وبنو د .ة ناقصة تراها يف بايي. ا إن شاء اهللاوالدما أُهدي اىل الكعبة، : واهلَد
قال . العروس إذا زفَّت اىل زوجها: واهلَِدي. معروفة، واجلمع هدايا: واهلَدية. هدية: واحدا هدية، ويقال

  : عنترة

  كرجِع الوشْم في كفِّ الهدي  يا دار عبلةَ بالطَّوي أال

سقال املتل. األسري: واهلَديم :  

 صميم قَذاله بمهنَِّد ضربوا  وطُريفَةُ بن العبد كان هديهم

ِهيد نوها فيقولون ِهيٍد ِهيٍد: وِهيدما : وتقول العرب. كلمة يقوهلا احلادي، ورمبا نو ما لك، وِهيد ديه
ويف بعض . ه بالطاعونأيام موتاٍن كانت يف العرب يف القدمي، شبي: وأيام هيٍد. ما شأنك: لك، يف معىن

كان ذلك : موت كان يف الدهر قدمياً فقالوا: وهيد. ِهيد وما ِهيد، مات يف اثنا عشر ألف قتيل: أخبارهم
يف زمان هيٍد، فيما ذكره ابن الكليب، وأنه حفر يف موضع باليمن فوجد فيه سريرين مضببني بالذهب 

wأنا حبى بنت تبع القَيل إذ ال : س إحدامها لوح مكتوبعليهما امرأتان يف حلَل منسوجة بالذهب عند رأ
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قيل إال اهللا، متنا يف زمان هيٍد، مات فيه اثنا عشر ألف قَيل فلجأنا اىل هذا الشعب أن جيرينا من املوت 
  .فلم يِجرنا، وال نشرك باهللا شيئاً

  .حممد نيب الرمحة وآله الطاهرينانقضى حرف الدال واحلمد هللا حق محده وصلواته على سيدنا 

  حرف الذال في الثالثي الصحيح

  وما تشعب منه 

  باب الذال والراء

  وما بعدهما من الحروف 

  ز -ر-ذ

  .أُمهلت، وكذلك حاهلما مع السني

  ش -ر-ذ

فصل هي قطعة من الذهب ي: ويقال. خرز يفصل به النظم، الواحدة شذْرة، ويجمع شذوراً أيضاً: الشذْر
: وشذَّرت النظم تشذيراً، إذا فصلته باخلَرز، فأما قوهلم. دهك: ا بني اخلَرز يف النظم، تسمى بالفارسية

وتشذّر الفحلُ من اإلبل، إذا هدر . شذَّر كالمه بِشعر فهي كلمة مولَّدة شبهت بالنظم وحسن التأليف
وتشذَّر فالنٌ لفالن، إذا . ريها وشالت بذنبها للِّقاحوخطر ومجع قُطْريه، وكذلك الناقة إذا مجعت بني قُط

فأما الشوذَر . أتاين عن أمري املؤمنني ذَرُء قوٍل تشذّر يل فيه بوعيد: ويف حديث سليمان بن صرد. توعده
  : قال الراجز. هو شاذَر: ففارسي معرب؛ قال أبو حامت

أتتك ذَِرها تَميسفي شَو 

زيجع لَطْعاءبيسدرد  

منها منظراً إبليس أحسن  

اليت قد انتثر مقدم فيها، أي سقطت أسناا؛ : اإلزار، وكل ما التحفت به فهو شاذَر؛ واللّطْعاء: الشوذَر
تفرق القوم ِشذَر ِمذَر، كلمة تقال عند التفرق : ويقال. الداهية: العجوز الكبرية، والدردبيس: والدردبيس

  .تفرقوا عباِديد: ل هلا كقوهلمال أص

w  ص -ر-ذ
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  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء والظاء

  ع -ر-ذ

    

وِذراع اإلنسان . ضاق ذَرعي عن كذا وكذا، إذا مل أُِطقْه، وضقت ذرعاً وِذراعاً كذلك: الذَّرع من قوهلم
راعة، إذا كان واسع الشحوة كثري األخذ من وفرس ذَريع بين الذَّ. معروفة، واجلمع أذْرع، مؤنثة: والدابة

وذَرعه القيُء، إذا سبقه . وتكلّم فالنٌ فأذرع يف كالمه، إذا اتسع فيه، واملصدر اإلذراع. األرض بقوائمه
أحد قوائمها، واجلمع : وِمذْراع الدابة. ولد البقرة الوحشية، واجلمع ِذرعان: والذَّرع. فخرج من فيه

. مكان معروف: وأذِْرعات. ذكر اخلليل أن ِمذْراع األرض نواحيها، ومل جيئ به البصريونو. مذارع

أوالد ذارٍع، وأوالد زارٍع، : ويقال للكالب. وتذرعت املرأةُ، إذا شقّت اخلُوص لتجعل منه حصرياً
ن ذريعيت اىل فالن، مجل يستتر به الصائد لئال يراه الصيد مث يرميه؛ وفال: والذّريعة. بالزاي، وأوالد وازٍع

ووردت اإلبلُ الكَرع فتذرعته، أي وردته . مثل أذرع: وتذرع فالن يف الكالم. إذا تسببت به إليه
وأمر . جنم من جنوم السماء: والذِّراع. وضبع مذرعة، إذا كان يف يديها خطوط سود. فخاضته بأذْرعها

وذَرعت البعري أذرعه ذَرعاً، إذا . ع، واجلمع مذِْرعاتوبقرة مذِْرع، إذا كان معها ذَر. واسع: ذريع
وذو . الفزع؛ ذَعرت الرجلَ أذعره فهو مذعور وأنا ذاعر: والذُّعر. وطئت ذراعه لريكب صاحبك

جلب النسناس اىل اليمن فذُعر الناس منهم فسمي ذا : قال ابن الكليب. ملك من ملوك ِحمري: األذعار
ومجع معِذرة . معروف؛ عذَرت الرجلَ أعِذره عذْراً ومعِذرةً وِعذْرة: والعذْر. طائر: والذُّعرة. راألذعا
قال . الستر، لغة أزدية، الواحد ِمعذار: ، قالوا"ولو ألْقى معاذيره: "وفسر قوم قوله جلّ ثناؤه. معاذر

  : الشاعر

 اِم والِمعذاِربين الِقر شمس  لَمحتْ لمحةً كجانب قرن ال

 - قال الشاعر . ال عذْرى يل ِمن كذا وكذا، أي ال معذرة يل منه: ويقول الرجل. ِستر رقيق: الِقرام

  : أنشدناه أبو رياش أمحد بن أيب هاشم بن شبيل القيسي رمحه اهللا

ِك إني قد رميتهمرى لمحدوِد  هللا دذْرتُ وال عِددإني ح  

وأعذرت اىل . عذيراً، إذا قصرت فيه ومل تبالغ؛ وأعذرت فيه إعذاراً، إذا بالغت فيهوعذَّرت يف األمر ت
ومن . ِعذْرةً إليك ومعِذرةً إليك، أي اعتذاراً: وتقول العرب. الرجل إعذاراً، إذا بالغت يف التقدمة إليه
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اء عذير فالن، أي ساءت وس. إليك العذْرى، أي العذْر: وتقول. عذيري من فالن، أي من يعذرين منه
  : وأنشد. ذو البطن من الرجيع: والعاذر. حاله

  حتى اتّقاه بعاذِر

  : قال جرير. وجع يصيب اإلنسانَ يف حلقه، فالذي يصيبه ذلك الداء معذور: والعاِذر. أي بذي بطنه

 الطبيِب نغانغَ المعذوِر غَمز  غَمز ابن مرةَ يا فرزدقُ كَينَها

عِذرة الدار، أي ساحتها : والعِذرة. به عاذر من أثر ضرب واسع:  األثر يف اجلسد؛ يقال:والعاذر
: ومنه احلديث. وِفناؤها، وإمنا مسيت العِذرة اليت يعرفها الناس كناية ألم كانوا يلقون ذلك بأفنيتهم

  : قال احلطيئة. ، أي أفنيةً"اليهود أنتن الناس عِذراٍت"

  ِقباح الوجوِه سيئي العِذراِت   جربتُكم فوجدتُكملقد لَعمري

: عذرة العذراء اليت تفتض ا؛ وللجارية عذرتان: والعذْرة. ، أي أفنيتكم"نظّفوا عِذراِتكم: "ويف احلديث

ذَّرته، إذا اِخلتان؛ عذَرت الغالم فهو معذور، وأعذرته فهو معذَر، وع: والعذْرة. خفْضها وافتضاضها
  : قال الراجز. ختنته

  فهو يلوي باللِّحاء األقشِر

  تَلْويةَ الخاتِن زب المعذَِر

كنا : "ويف احلديث. عذَرت الغالم وخفَضت اجلارية، وال يقال خفضت الغالم وال عذرت اجلارية: ويقال
: واإلعذار عندهم. خِتنا يف عام واحد، أي "أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إعذار عام

  : طعام اِخلتان، قال الراجز

 الطعام تشتهي ربيعه كلَّ

هوالنَّقيع واإلعذار سالخُر  

    

وفرس . املعذَّر: وموضع الِعذار. ما على خديه من ِلجامه: وِعذار الفرس. حي من العرب: وبنو عذْرة
ارتفاع يستطيل يف عرض الفالة : والِعذار من األرض. حيين سِبطَ اخلدينأسيل املعذَّر، إذا كان طويلَ اللَّ

برج من بروج السماء : والعذْراء. ما انفسح عن الطَّف: وِعذار الِعراق. فيحجب ما وراءه، واجلمع عذُر
داء يصيب : ذْرةوالع. بل العذراء اجلوزاء: هي السنبلة، وقال قوم: قال النجامون. وليس مما تعرفه العرب

  : قال الشاعر. السيئ اخلُلق: والعذَور. الصيب يف حلقه، فإذا غُمز فهو معذور
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  حلْو حالُل الماِء غير عذَوِر  يمِسك الفحشاء تحت ثيابه ال

قال . راخلُصلة من الشعر، واجلمع عذُ: والعذْرة. جنم من منازل القمر: والعذرة. أي ماؤه وحوضه مباح
  : العجاج

رهوالم خُوصاً يساقطن الِمهار  

ذَريِب والعالس أفنان ننْفُضي  

  : قال عدي بن زيد. احلال: والعذير

ْل إنكُه المي لوال تداررب  ذيرالع ألهل العراق ساء ك  

  .موضع بالشام: ومرج عذْرى

  غ -ر-ذ

  .أُمهلت

  ف -ر-ذ

ِحدة : والذَّفَر. ف ذَرفاً وذَرفاناً وذَريفاً؛ وكذلك ذَرف الدمع فهو ذارف، إذا سالذَرفَت عينفه تذِر
وِذفْريا البعري، الواحد ِذفْرى، . ِمسك أذْفَر: الرائحة من ِطيب أو نتن، ورمبا خص به الطِّيب خاصةً فقيل

ورجل . ضرب من النبت: والذَّفْراء، ممدود. فارىومها اللتان ترامها كاِملحجمتين يف قفاه، ومجع ِذفْرى ذَ
حديد رائحة البشرة: ذَِفر .أيضاً، والكسر أفصح: ومحار ِذِفر ووصفت امرأة من . شديد صلب، وِذفَر

  .أدبر ذَفَره وأقبل بخره: العرب شيخاً فقالت

  ق -ر-ذ

  :  الراجزقال. ذَرق الطائر يذِرق ذَرقاً، ورمبا استعري لإلنسان

  غَمزاً تُرى أنّك منه ذارقُ

. النبتة اليت تسمى احلَندقوق: وأذرقِت األرض، إذا أنبتت الذُّرق؛ والذُّرق. مخرج ذَرِقه: ومذْرق الطائر

  : قال الراجز

  حتى إذا ما اصفَر حجران الذُّرقْ

w  وأهيج الخَلْصاء من ذات البرق
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اجر، وهو املنهبط من األرض فالعشب يكثر فيه، واحلائر مثله جيتمع فيه املاء؛ وخص مجع ح: حجران
وقَِذرت الرجلَ واستقذرته . ضد النظافة؛ مكان قَِذر بين القَذَر: والقَذَر. الذُّرق ألنه أبطأ الرطْب يبساً

  : قال الشاعر. ينازهلمال حيالُّ الناس وال : ورجل قاذورة. وأقذرته، إذا وجدته قَِذراً

منجذب ريلُّ السمقاذورةٌ ال ي  

وفالن قَذَر من القَذَر، . ال ترعى مع اإلبل وال تربك معها لعزة نفسها، وبه مسيت املرأة قَذور: وناقة قَذور
  : قال أبو كبري اهلُذيل. جيتنبه الناس: وقوم أقذار؛ ورجل مقْذَر

 الى إخوانها كالمقْذَِر نفسي  ونُِضيتُ عما تعلمين فأصبحتْ

  .أراد كالشيء الذي يستقذر: وقال قوم

  ك -ر-ذ

ضد النسيان؛ ذَكَرت الشيَء أذكُره ِذكْراً وذُكراً، وهو مني على ِذكْر وعلى ذُكْر، والضم أعلى، : الذِّكْر
من :  الرجل للرجل إذا أنكرهويقول. وذكّرتك اَهللا أن تفعل كذا وكذا كالقَسم. وذَكَرته ِذكْراً حسناً

خالف األنثى، واجلمع ذُكران وذُكور : والذَّكَر من كل شيء. أنت أذْكُر، باأللف مقطوعة مفتوحة
وذُكْرة . ماٍض يف ضريبته: وسيف ذَكَر. شهم من الرجال ماٍض يف أموره: ورجل ذَكَر. وذُكورة وِذكارة

  : قال الشاعر. ، فالسيف حينئذ مذكَّرحديد ذَكَر يلحم حبديد أنيث: السيف، يقال

  وقد ثَلَّ عرشَيه الحسام المذكَّر  وعبد يغوثَ تَحجُل الطّير حوله

ويجمع . ويروى عرشيه بالضم؛ وسيف مذكَّر، إذا كان كذلك؛ وسيف ذَكَر، إذا كان من حديد خالص
ضيبه، فأما قوهلم املذاكري فال أدري ما واحدمها، وال ق: وذَكَر اإلنسان. الذَّكَر على الذِّكارة والذُّكورة

وامرأة مذِْكر، إذا ولدت ذَكَراً؛ وِمذْكار، إذا كان من عادا أن تلد الذكور، . تكاد العرب تتكلّم ا
  : قال أبو دواد. تنبت ذكور العشب: وأرض ِمذْكار. وكذلك الناقة

  فُِض األرض إنها ِمذْكاروانْ  َأوِف فارقُب لنا األوابد واربْأ

    

الفُحال من : والذُّكّارة. تفْعال من الذِّكْر: والتذْكار. ال يقوم هلا إال الذّكور من الرجال: وداهية مذِْكر
ذُكور : وكان األصمعي يقول. ضروب منه حنو العبيثُران والعنظُوان وما أشبههما: وذُكور العشب. النخل

وروي عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها . للرجال دون النساء حنو الغالية واِملسك والذَّريرةالطِّيب ما يصلح 
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وناقة مذكَّرة، . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يتطيب بِذكارة الطِّيب العنِرب واملسِك: أا قالت
  .ورجل ذو ذُكْرة، إذا كان شهماً. إذا شبهت باجلمل من ِغلَظها

  ل -ر-ذ

  .رجل رذيل: وقد قيل. الدون، والقوم أرذال وأرذلون وأراذل ورذال: الرذْل والرذال من الشيء

  م -ر-ذ

ما جيب : وِذمار القوم. وتذامر القوم، إذا حض بعضهم بعضاً. ذَمرت الرجلَ أذمره ذَمراً، إذا حضضته
وذكر بعض أصحاب األخبار . موضع باليمن: ماروذَ. ورجل ِذمر وذَمري، إذا كان داهياً. عليهم حفظُه

ملن ملْك : أن قريشاً ملّا هدمت الكعبة يف اجلاهلية فأفضت اىل أساسها وجدوا حجراً فيه كتاب باملُسند
؟ ملن ملْك ذَماِر. ملن ملْك ذَماِر؟ لفارس األحراِر. ملن ملْك ذَماِر؟ للحبشة األشراِر. ذَماِر؟ ِحلمير األخياِر

وذمرت الفصيلَ تذمرياً، إذا غمزت قفاه . مثّ حار محار، أي رجع مرِجعاً، فكُتمت الكلمة. لقريش التجاِر
ساعةَ يبدو رأسه من بطن أمه لتعلم أذكر هو أم أنثى، فالفاعل مذمر واملفعول مذمر، وهو الفصيل؛ 

  : قال الشاعر. ويسمى القَفا أيضاً مذمراً

 الذِّفْرى أسيِل المذمِر بمستفِلِك  َل السوِق والباب دونهاتطالع أه

  : وقال الكُميت. يصف ناقة

  متى ذُمرت قبلي األرجُل  المذمر للناتجين وقال

ويف حديث ابن مسعود . ألن التذمري ال يكون إال يف الرأس، فإذا ذُمرت الرجل فهذا منقلب، وهذا مثل
ورذَم الشيُء يرذُم ويرِذم رذْماً، إذا سال؛ ورذَم .  ِرجلي على مذمِره، يعين أبا جهلفجعلت: رمحه اهللا

ومِذرت البيضةُ، إذا . أنف اإلنسان، إذا سال؛ ورذَمِت اجلفنةُ، إذا سال الدسم من جوانبها، واجلفنة رذوم
. إذا فسدت، مثل قوهلم عِربت وذَِربت سواءويف بعض اللغات مِذرت معدةُ الرجل، . فسدت، متذَر مذَراً

  : قال أوس

بلدى الِبيض الحساِن مذر شفيع  

  .أي مكروه

  ن -ر-ذ
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وقد مست العرب منِذراً ونذيراً . نذَر ينذُر وينِذر نذْراً فهو ناذر، وأنذر إنذاراً من اإلبالغ واإلعذار
  : ل لبيدفأما قو. ومناِذراً ونذَيراً ومنيِذراً

 وفارس اليحموِم والتُّبعاِن  والمنِْذران كالهما ومحرقٌ

املنذر األصغر أبو النعمان بن املنذر واملنذر األكرب جد النعمان، وحمرق األكرب الذي حرق : فاملنذران
  .يم يوم أُوارةاليمامة، فأما حمرق األصغر فعمرو بن هند مضرط احلجارة، سمي حمرقاً لتحريقه بين مت

  و -ر-ذ

ثالثة أشياء : قال أبو بكر. الذّرو: مصدر ذَرأَ اهللا اخللق يذرؤهم ذَرءاً، وقد يترك اهلمز فيقال: الذّرء
تركت العرب اهلمز فيها، وهي الذَِّرية من ذَرأَ اهللا اخللق؛ والنيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه من النبأ، 

رة من بِريوقال قوممهموز، والب ،الشيَء: أَ اهللا اخللق أَتبوغريه يذروه . اخلابية من خ ى الرجلُ احلَبوذَر
طرفا األلْيتين، وال يكادون : واِملذْروان. أعاله: وِذروة كل شيء. موضع: وذَروة. ويذريه ذَرواً وذَرياً

  : قال الشاعر. داًجاء الرجلُ ينفُض ِمذْرويه، إذا جاء متهد: ويقال. يفردونه

 فها أنا ذا عمارا لتقتلَني  أحولي تَنفُض استُك ِمذْرويها

وامرأة . ِفدر اللحم، الواحدة وذْرة، واجلمع وذَر: والوذْر. مؤخر الرأس يف بعض اللغات: واِملذْروان
ر كأنه عرض بأا فاجرة، فحده يا ابن شامِة الوذْ: ويف احلديث أن رجالً قال لرجل. نعت مذموم: وِذرة

  .عثمان رضي اهللا تعاىل عنه أو بعض األئمة للتعريض

  ه -ر-ذ

  : قال الراجز. وذَِهر فوه، إذا اسودت أسنانه. حبة معروفة: الذُّرة

  كأن فاها ذَِهر الحوذاِن

 الكالم كثري السقَط؛ ورجل ِمهذار الكالم الكثري السقَطُ؛ رجل ِمهذَر وِهذِْريان، إذا كان كثري: واهلَذَر
  .وهذّارة وهذَرة، يف ذلك املعىن

    

  ي -ر-ذ

قال . ذَِرئ يذرأ رأسه ذَرءاً: ذَِري رأس الرجل، إذا صار يف شعره بياض، يذرى ذَرياً، وأصله اهلمز؛ يقال
w  : الراجز
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  وقد علَتْني ذُرأةٌ بادي بدي

  ورثْيةٌ تنهض في تشددي

: وملح ذَرآينّ. كبش أذْرأ ونعجة ذَرآُء: وكَبش أذْرى، إذا خالط سواد صوفه بياض، وقد مهزه قوم فقالوا

؛ "فذَئر النساُء على أزواجهن: "ويف احلديث. وذَئر الرجلُ، إذا ساء خلقه. شديد البياض، يهمز وال يهمز
  : قال ِبشر بن أيب خازم. ترأمهومنه اشتقاق ناقة مذائر، تزِبن فصيلَها تدفعه وال 

  ذَئروا لقتلَى عامٍر وتغضبوا  أتاني عن تميٍم أنّهم ولقد

  : قال عمر بن لَجأ. بعر يشد على أخالف الناقة لئالّ يرضعها الفصيل: والذِّئار

  ترى اإلفاَل في الذِّئار المحكَِم

  .ء اهللاوللذال والراء والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شا

  باب الذال والزاي

  أُمهلتا 

  . مع ما بعدهما من الحروف

  باب الذال والسين

  أُمهلتا 

  . مع ما بعدهما من الحروف

  باب الذال والشين

قال . شمذَِت الناقةُ بذنبها، إذا أشالته عند اللِّقاح، الواحد شامذ وِشماذ: أُمهلت إال يف أحرف منها
  : الشاعر

  يِة كُرهاً بالصرِف ذي الطُّالِّء   عن الِمرتتّقي المِبس شاِمذاً

والشعوذَة زعم اخلليل أا عربية، وال أدري . الدم الشديد احلمرة أيضاً: الدم اخلالص؛ والطُّالّء: الصرف
  .ما صحتها

  باب الذال والصاد
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  .أُمهلتا مع ما بعدمها من احلروف

  باب الذال والضاد

  .من احلروفأُمهلتا مع ما بعدمها 

  باب الذال والطاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ظ -ط-ذ

  .أُمهلت

  ع -ط-ذ

  : قال الشاعر. ذَعطَه يذعطه ذَعطاً، إذا قتله قتالً وِحياً، أي سريعاً

  من الموت بالِهميِغ الذّاعِط  إذا وردوا ِمصرهم عوجلوا

 معجمة، وذكر أن اهلاء والغني املعجمة وامليم مل جتتمع كان اخلليل يقول اِهلميع بالعني غري: قال أبو بكر
هبغَ : أحسب أن اِهلميغ مقلوب امليم من باء من قوهلم: قال أبو حامت. يف كلمة، وخالفه مجيع أصحابنا

  .الرجلُ هبوغاً، إذا سِبت للنوم، فكأا ِهبيغ فقُلبت ميماً لقرا منها

  غ -ط-ذ

  .لفاءأُمهلت وكذلك حاهلما مع ا

  ق -ط-ذ

ِفدإذا س ،ذَقَطَ الطائر.  

  ك -ط-ذ

  .أُمهلت وكذلك حاهلما مع سائر احلروف

  باب الذال والظاء
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  .أُمهلتا مع ما بعدمها من احلروف

  باب الذال والعين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  غ - ع-ذ

  .أُمهلت

  ف - ع-ذ

ما : والعذْف فعل ممات؛ يقال منه. الً سريعاًوأذعف الرجلُ الرجلَ، إذا قتله قت. السم: الذَّعف والذُّعاف
: والعذوف والعزوف واحد؛ يقال. له عذوف يوٍم، أي قُوت يوم؛ وما أكلت عذوفاً، أي ما أكلت شيئاً

  .عذَفَت نفسي وعزفَت عن كذا وكذا

  ق - ع-ذ

: والعذْق؛ بفتح العني. عاق وزعاق مبعىنوماء ذُ. لغة يف الزعق؛ ذَعقَه وزعقَه، إذا صاح به وأفزعه: الذَّعق

وعذَقْت الكَبش وأعذقته عذْقاً وإعذاقاً، إذا علَّمت على ظهره . الِكباسة: والِعذْق، بكسرها. النخلة
: والعذَق. وأعذقت فالناً بشر، إذا ألزمته إياه. بصوفة من غري لونه أو حمرة، والكبش معذَق ومعذوق

  : قال رؤبة. موضع

الطٍَّر للِعد إذ أخْلَفَها ماء 

  بين القريتين وخَبراِء العذَقْ

 -  وأقذعته أعلى - الكالم القبيح؛ قذعت الرجل وأقذعته، إذا أمسعته كالماً قبيحاً، وأقذعت له : والقَذْع

  .وقذعته

  ك - ع-ذ

  .أُمهلت

  ل - ع-ذ
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أيام شديدة احلر باردة الليل، وقد مضى شرحها : هيٍلومعتِذالت س. عذلت الرجلَ عذْالً وعذَالً، إذا لُمته
ولَذَعته النار لَذْعاً، إذا . الِعرق الذي خيرج منه دم احليض، ورمبا مسي عاذراً: والعاِذل. يف أول الكتاب

  .لفحته؛ وكذلك لَذَع احلُب قلبه، إذا آمله

  م - ع-ذ

ورجل مذّاع، إذا كان ال . شجرة من شجر احلَمض: ، والعذّامالعض؛ عذَمه يعِذمه عذْماً، إذا عضه: العذْم
  .يكتم ِسراً

  ن - ع-ذ

  .منقادة ال تناِزع: وناقة ِمذْعان. أذعن الرجلُ يذعن إذعاناً فهو مذِْعن، إذا انقاد قَسراً

  و - ع-ذ

    

وِعياذاً ومعوذاً ومعاذاً وعائذة، وقد مست العرب عوذاً . عذْت بالشيء أعوذ عوذاً وِعياذاً، إذا جلأت إليه
أطيب اللحم : تقول العرب: وقال عبد الرمحن عن عمه األصمعي قال. وكل هذا اشتقاقه من العوذ

  : قال الشاعر. بطن من العرب من قُضاعة: وبنو عوذَى. عوذُه، أي ما عاذ بالعظم منه

 من رهِط ِربعي وحجاِر والسبي  ساقَ الرفيداِت من عوذَى ومن عمٍم

عوذ فالنٌ فالناً، إذا رقاه كأنه أجلأه اىل الرقية اليت : ويقال. وبنو عائذة من بين ضبة. وبنو عوذ من األزد
وناقة عائذ، أي يعوذ ا ولدها، فجعلها عائذاً وهي معوذ ا، أي يطيف . يعوذ ا من الشر ومما خياف

  .ناقلة يف بين شيبان: عائذة قريشو. ا، وهذا مقلوب

  ه - ع-ذ

  .أُمهلت

  ي - ع-ذ

رجل ِمذْياع، إذا كان ال يكتم شيئاً، وكذلك : ذاع احلديثُ يذيع ذَيعاً وذَيعاناً، إذا فشا؛ ومنه قوهلم
  .ِمذْياع، إذا كان مبذِّراً
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  باب الذال والغين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف - غ-ذ

  . ما يتقوته اإلنسان أو الدابةالغذُوف والعذوف واحد، وهو

  ق - غ-ذ

. رجل أذْلَغُ وأذْلَِغي، إذا كان قصرياً غليظ الشفتني: أُمهلت وكذلك حاهلما مع الكاف والالم إالّ يف قوهلم

  .بطن من العرب: وبنو األذْلَغ

  م - غ-ذ

. غثْمة، وهي غُربة فيها كُدرةوالغذْمة مثل ال. ما مسعت له غَذْمة، أي ما مسعت له كلمة: الغذْم من قوهلم

ألِْق يف غَذمية فالن ما شئت، أي يف رحب : ويقال. تغذّم البعري بالزبد، إذا تلمظ به وألقاه من فيه: ويقال
  .الغذام ضرب من النبت: وقال يونس. صدره

  ن - غ-ذ

  .احللق وخمرج الصوت: الغاِنذ والعاِنذ: قال أبو حامت. أُمهلت

  و - غ-ذ

  .مصدر غذاه يغذوه غَذْواً، واالسم الِغذاء: والغذْ

  ه - غ-ذ

  .أُمهلت

  ي - غ-ذ

  .مواضعها كثرية يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل

  باب الذال والفاء
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  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق - ف-ذ

، الواحد نواحيه: وأقذاف اجلبل. وقذفت الشيَء من يدي قَذْفاً، إذا ألقيته. مرتل قَذَف وقذيب، أي بعيد
وكل شيء رميت به من يدك فقد قذفته . وقَذَف الرجلُ، إذا قاء. أطراف اجلبل: قَذَف، واألقذاف أيضاً

الرِمية؛ : الرامي؛ والقَذيفة: والقاذف. وقذف الرجلُ الرجلَ، إذا شتمه. موضع: وروض الِقذاف. قذْفاً
  : قال الشاعر. هذه قذيفة فالن للشيء الذي يلقيه: يقال

  فصارت ضواةً في لَهازِم ِضرِزم  يفةُ شيطاٍن رجيٍم رمى بهاقذ

  .الناقة املُسنة: السلْعة؛ والضرِزم: الضواة

  ك - ف-ذ

  .أُمهلت

  ل - ف-ذ

ِصغر : والذَّلَف. بل هو الدفْل، بالدال غري معجمة، وال أدري ما صحته: القَِطران، وقال قوم: الذِّفْل، قالوا
  : قال أبو النجم. لَف وامرأة ذَلْفاُء من قوم ذُلْفاألنف؛ رجل أذْ

ةٌ للشُّمزيمالحة الذَّلْفاِء  عندي بهجةٌ وم بعض وأِحب  

ويف حديث . أنف أذْلَف: إذا كان األنف صغرياً يف ِدقّة قيل: قال أبو بكر. يريد أن اِملالح أكثرهن ذُلْف
لتقاتلُن قوماً يعالُهم الشعر صغار العيون ذُلْف األنوف كأنّ إنكم : "عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

قطعة من الكَِبد أو : والِفلْذ. ، يعين التراس اليت قد طُوِرق بعضها على بعض"وجوههم املَجانُّ املُطْرقَة
  : قال أعشى باِهلة. اللحم املشتوى

  روي شُربه الغُمرمن الشِّواء وي  تكفيه حزةُ ِفلٍْذ إن ألَم بها

وقال . تغمرت، إذا شربت دون الري: القدح الصغري، وهو مأخوذ من قوهلم: ِفلْذَة ِكبٍد؛ والغمر: ويروى
. ، يعين رجال قريش"هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ كَِبدها: "النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم بدر

  .، إذا أعطيته قطعة منهوفلَذت له ِفلْذاً وِفلْذَةً من مايل

  م - ف-ذ
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  .أُمهلت

  ن - ف-ذ

  .بصري باألمور والّج فيها: ورجل ذو نفاذ. نفذ أمره: نفَذَ الشيُء ينفُذ نفوذاً ونفاذاً من قوهلم

  و - ف-ذ

. ودف، بالدال غري معجمة وهو أعلى: وذَف اإلناُء يِذف وذْفاً، إذا قطر أو سال من جوانبه، ويقال

موضع بال : ووذَفَة. روضة بعينها، وليس كل روضة وذْفَة: الوذْفَة: الروضة؛ وقال قوم: الوذْفَة: اوقالو
  .ألف والم

  ه - ف-ذ

  .أُمهلت

  ي - ف-ذ

    

  .الذَّيفان، بفتح الياء والذال، ورمبا قالوا الذُّوفان، وكله السم: السم، ورمبا قالوا: الذِّيفان

  باب الذال والقاف

  بعدهما من الحروف مع ما 

  ك - ق-ذ

  .أُمهلت

  ل - ق-ذ

  : قال امرؤ القيس. حده: ذَلْق كل شيء

 بِمدراته كأنّها ذَلْقُ ِمشْعِب  فكاٍب على حر الجبين ومتٍَّق

سان ول. اِملخرز: واِملشعب. مبذرويٍة: احملددة، وإمنا أراد قرنَ هذا الثور، ويروى: مبذْرية، واملَذْرية: ويروى
wحروف طرف اللسان، وقد مر شرحها يف أول : واحلروف الذُّلْق. ذَِلق طَِلق، وذليق طليق، وذُلَق طُلَق
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أصل بناء القَذال، ولإلنسان : والقَذْل. وأذلقت الضب، إذا صببت يف جحره املاء حىت خيرج. الكتاب
وقَذَلَ احلَجام . ت الرجلَ، إذا ضربت قَذالهوقَذَلْ. قَذاالن، ومها ما اكتنف فأس القفا من عن ميني ومشال

  .الرجلَ، إذا حجم قَذاله، ورمبا سمي احلَجام فاذالً ألنه يشرط ما حتت القَذال

  م - ق-ذ

قَذَم له قَذْمةً من ماله، أي أعطاه شيئاً : الذَّقْم والقَذْم واحد، وهو األخذ الكثري مثل القَثْم سواء؛ يقال
: خلطُك الشيَء بالشيء، وأصله مزج اللنب؛ يقال: واملَذْق. كثري األخذ ِلما وجد: مورجل قُذَ. كثرياً

مذَق له املودة، إذا مل يصِفها : مذقت اللنب باملاء أمذُقه مذقاً، فهو مذيق وممذوق، وكثر ذلك حىت قالوا
  .الشربة من اللنب املذيق: واملَذْقَة. له

  ن - ق-ذ

وتقول . وناقة ذَقون، وهي اليت يرجف ذقنها يف سريها. يي اللّحيين، واجلمع أذقانجمتمع صِب: الذَّقْن
احلواقن ما حتت : ، أي أعاله بأسفله، فاختلفوا يف احلواقن فقال قوم"ُأللِْصقَن حواقنه بذواقنه"العرب 

احلاقنتان القَلْتان حتت : ماحلواقن التراقي من اإلنسان؛ وقال غريه: السرة مما يلي العانة؛ وقال آخرون
الذّواقن ما احنطّ عن : الذّواقن ما حول الذَّقن؛ وقال آخرون: الترقُوتني من عن ميني ومشال؛ وقال قوم

مصدر نِقذَ ينقَذ نقَذاً، وقالوا ينِقذ بكسر : والنقْذ. جبل معروف: وِذقان. الترقُوتني عن ميني ومشال
وكل شيء استرجعته من عدوك من بعري أو فرس فهو نقيذ، .  إنقاذاً، إذا أجنيتهالقاف، إذا جنا؛ وأنقذته أنا

  .موضع معروف: ونقَذَة، زعموا. واجلمع نقائذ

  و - ق-ذ

ما ذقت ذَواقاً، أي ما تطعمت : ويقال. مصدر ذُقْت الشيَء أذوقه ذَوقاً، فهو مذُوق وأنا ذائق: الذّوق
مصدر وقَذَه : والوقْذ.  حسن الذوق للشعر، إذا كان مطبوعاً عليهفالن: شيئاً، وكثر ذلك حىت قالوا

  .وقْذاً، إذا آمله ضرباً، فهو وقيذ وموقوذ

  ه - ق-ذ

  .قُذّة السهم، قد مر تفسريها يف الثنائي: القُذَّة

w  ي - ق-ذ
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  .مواضعها يف االعتالل كثرية

  باب الذال والكاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ل - ك-ذ

  .ذلك حاهلما مع امليم والنونأُمهلت وك

  و - ك-ذ

اجلمرة املتلظّية، واجلمع الذَّكْو، واشتقاقه من ذكا الناِر وذَكِْوها، وذَكا النار : الذَّكْوة والذَّكا، مقصور
  : وأنشد يف ذكا النار، مقصور. مقصور، وذَكاء السن ممدود، ومنه اشتقاق اسم ذَكْوان

  ا الناِر من فَيح الفُروغ طويُلذَك  يوم كأن ُأواره وعارضها

اسم، األلف والنون فيه : وذَكْوان. الصبح: وابن ذُكاء. اسم للشمس: وذُكا، ممدود غري مصروف
  : قال الراجز. وفرس مذَك، وهو إذا متّ ِسنه. زائدتان

كر األبمةٌ كحبرج  

  ال ضرع فيها وال مذكِّي

  ه - ك-ذ

  .هلما مع الياءأُمهلت وكذلك حا

  باب الذال والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م -ل-ذ

وكالم . ال يفارق البيت: ورجل لُذَمة. وألذم فالنٌ بفالن، إذا مل يفارقه. لَِذم باملكان وألذم به، إذا أقام به
وذَملَِت .  ال تفارقهاللهم اجعلين حذَمة لُذَمة، أي سريعة العدو الزمة ملوضعها: لألعراب أن األرنب قالت

. وقد مست العرب ذامالً وذُميالً. الناقةُ ذَميالً وذَمالناً، وهو ضرب من السري أعلى من العنق؛ وناقة ذَمول

w  : قال الراعي. االسترخاء عن فَترة؛ أصبح فالن مِذالً ومذيالً: واملَذَل
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 أردتَ رحيالبعينك أم  أقَذًى  ما باُل دفِّك في الفراس مذيالً

    

  : قال الشاعر. الذي جيود مباله سخاًء: واملَذْل. واحلديد الذي يسمى بالفارسية النرم آهن يسمى املذيل

 بمالي ليناً أجيادي مِذالً  ولقد أروح الى التِّجار مرجالً

الّذ، إذا كان سريعاً، واملصدر وذئب م. السرعة يف الذهاب وايء: واملَلْذ. الذي ال يكتم سره: واملَِذل
  .كذّاب: ورجل مالّذ. املَلَذان

  ن -ل-ذ

  : قال الشاعر. رجلٌ نِذلٌ بين النذالِة والنذولة؛ وهو رجل نذْل ونذيل، إذا كان خسيساً

 محموز الِقطاِع نَذيُل ُأقَيِدر  منيباً وقد أمسى يقدر ِوردها

تصغري أقْدر، وهو القصري العنق، يعين صائداً؛ وحمموز، أي حاد، من : يِدرحمموز الفؤاد؛ أُقَ: ويروى
مجع ِقطْع، وهو نصل : الشدة؛ والِقطاع: حميز الفؤاد، أي حاده، وبه سمي الرجل محزة؛ واحلَمز: قوهلم

  .قصري عريض

  و -ل-ذ

ولَوذ . ليذ إالذةً، والوذَ يالوذ مالوذةً وِلواذاًالذ بالشيء يلوذ لوذاً ولَواذاً وِلواذاً، إذا أطاف به، وأالذ ي
والوذْل فعل ممات، ومنه الوذيلة، وهي السبيكة من . منقطَعه، وكذلك لَوذ اجلبل، واجلمع ألواذ: الوادي

  : قال أبو كبري اهلُذيل. بل من الفضة والذهب: الفضة خاصةً، وقال قوم

ه وبياضْل أسراروجٍه لم تَح  ِرمثُل الوذيلِة أو كشَنِْف األنْض  

. القطعة املستطيلة من سديف السنام: والوذيلة. الذهب، فكأنه أراد الذهب بعينه إذا فُتح: األنضر والنضار

  : قال الراجز

  هل في دجوب الحرة المِخيط

قطعة من السنام مستطيلة؛ : اوعاء شبيه بالِغرارة؛ والوذيلة هاهن: وذيلةٌ تشفي من األطيِط الذَّجوب هاهنا
مصدر ولَذَ يِلذُ ولْذاً، وهو واِلذ : والولْذ. أن تئطَّ األمعاُء من اجلوع؛ ومجع وذيلة وذائل: واألطيط هاهنا

  .ووالّذ، وهي سرعة يف املشي واحلركة؛ رجل والّذ ومالّذ، واملعنيان متقاربان

w  ه -ل-ذ
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الً، وذَهل ذَهل، إذا سال عنه ونسيه، فهو ذاهلذَِهلَ عن الشيء يذهوميكن أن يكون منه . لَ أيضاً يذه
مر ذُهلٌ من الليل وذَهلٌ من الليل، أي قطعة عظيمة : بل اشتقاق ذُهل من قوهلم: اشتقاق ذُهل، وقال قوم

ذُهيالً وقد مست العرب ذُهالً و. حنو الثلث أو النصف، ومل جيئ به غري أيب مالك، وما أدري ما صحته
السايل عنه : والذاهل عن الشيء. حيان بن ربيعة: والذُّهالن. وذُهالن وذاِهالً، وهو أبو قبيلة من العرب

هِذلَ يهذَل هذَالً وهذَالناً، ومنه اشتقاق : االضطراب، وقد أُميت هذا الفعل، وأصله: واهلَذْل. الناسي له
  : قال الراجز. االضطراب، الواو زائدة، ومن هذا أصله: ذَلةواهلَو. هذيل وهو اسم أيب قبيلة من العرب

 ال يزال قائٌل أِبن أِبن إذ

س اللَِّبنرذَلةَ الِمشآِة عن ضوه  

كان حيفر فأضجره قوهلم أِبن؛ املشآة؛ زبيل من أدم ينقل به الطني من اآلبار إذا : الشعر البن ميادة، قال
: جارة اليت تطوى ا البئر فسماها لَِبناً تشبيهاً باللَِّبن الذي يبىن به؛ والضرسحفرت؛ واللَِّبن أراد به احل

  .هوذَلَ الرجلُ ببوله، إذا أخرجه يهتز: ويقال. التضريس

  ي -ل-ذ

ذيل الريح، يعنون غُبارها الذي : ذيل القميص، واجلمع أذيال وذُيول، مث كثر ذلك حىت قالوا: الذّيل
فأما ذأَلَ الذئب . وفرس ذَيال، إذا كان ذَنوباً؛ وثور ذَيال، إذا كان كذلك. وجه األرضتسحبه على 

وذَيل . طوياللذَّنب: طويل الذَّنب، وإن كان قصري اخلَلق؛ وذَيال: وفرس ذائل. يذأَل فستراه يف اهلمز
 إذا سحب ذَيله، غري مهموز، وذال الرجلُ ذَيالً،. اليبيس: والذَّويل. قميصه ورداؤه إذا سحبهما: الرجل

: وبنو الذَّيال. وقد مست العرب ذَياالً. وكذلك املرأة، وكذلك احلمامة إذا سحبت ذنبها على األرض

  .اسم من أمساء الذئب: وذُؤالة. بطن من العرب من بين سعد

  باب الذال والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ذ

  .أُمهلت

  و -م-ذ
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م الدلو، وهي سيور تشد ا أطراف العراقي، واجلمع أوذام وِوذام؛ وكل سري قددته مستطيالً وذَ: الوذَم
ألنفُضنكم نفْض : ويف حديث علي رضي اهللا تعاىل عنه. فهو وذَم، وكذلك اللحم والكَِرش وما أشبهه

ووذّمت الناقة توذمياً، إذا عاجلتها برتل . راب الوِذمةنفْض اجلزاِر الت: اجلزار الِوذام التِربةَ؛ فقلبه قوم فقالوا
  .قطعة من األدم تجعل فيها ِقالدة للكلب: والوذَم. الثآليل الثابتة يف حيائها املانعة هلا من اللِّقاح

  ه -م-ذ

ذَِمه : ره؛ ورمبا قيلوذَِمه يومنا، إذا اشتد ح. ذَِمه الرجلُ يذمه ذَمهاً، وهو شبيه باحلَرية: الذَّمه، يقال
قاطع، وشفرة : القطع؛ سيف هذَام: واهلَذْم. وأذمهته الشمس، بالذال والدال، إذا آملت دماغَه. الرجل

  : قال الراجز. هذَمة: هذَامة، وقالوا

هراِن بني نَعامعويٌل لب  

هذاماله ومن شفرتك منك  

  .أبو قبيلة من العرب:  هذَيموسعد. ومنه اشتقاق هيذام، وهو اسم

  ي -م-ذ

املاء الذي : واملَذْي. ، أي عيباً"ال تعدم احلَسناُء ذاماً: "ومثل من أمثاهلم. العيب، وهو الذّام أيضاً: الذَّمي
مخرج املاء من : واملَِذي. املَِذي، مثقَّل الياء: خيرج عند اإلنعاظ وليس بالذي يوجب الغسل، ورمبا قيل

أم بعض : واملَِذية. بور احلوض، والصنبور مثل البزال الذي خيرج منه املاء، وكذلك صنبور اإلداوةصن
السهل اللين، وبه مسيت الدروع ماِذيةً، وكذلك يسمى العسل ماِذياً : واملاِذي. شعراء العرب يعير ا

  .السترخائه ولينه

  باب الذال والنون

   وما بعدهما من الحروف

  و - ن-ذ

  .أُمهلت
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ما به ِذهن، أي ما به : ورمبا سميت القوة ِذهناً؛ يقال. فَِطن: الِفطنة، واجلمع أذهان؛ ورجل ذَِهن: الذِّهن
  .قوة

  ي - ن-ذ

  .أُمهلت

  باب الذال والواو

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ه -و-ذ

  .هوذَةاحلمامة أو ضرب من الطيور، وبه سمي الرجل : اهلَوذَة

  ي -و-ذ

ذَأى : فأما ذَوي يذوى فليس من كالمهم، وقد مهزه قوم فقالوا. ذَوى العود يذْوي ذَياً وذُِوياً، إذا ذَبلَ
  : العود، وأنشدوا بيت ذي الرمة

 الثُّريا في مالءته الفَجر وساقَ  أقامت به حتى ذََأى العود والتوى

  . املعتلّ إن شاء اهللا تعاىلوليس باجليد، وهذا تراه يف

  باب الذال والهاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ي - ه-ذ

  .هذَى الرجلُ يهذي هذْياً وهذَياناً، وهذا مستقصى يف املعتلّ تراه إن شاء اهللا تعاىل: يقال

  .انقضى حرف الذال واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني وسلّم

  حرف الراء في الثالثي الصحيح

  باب الراء والزاي

w  مع ما بعدهما من الحروف 
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  س -ز-ر

  .أُمهلت

  ش -ز-ر

. وطعنه شزراً، إذا طعنه من عن ميني ومشال. شزره ببصره يشِزره ويشزره شزراً، إذا نظر إليه مبؤِخر عينه

  : قال رؤبة

  نَقْفاً على الهام وطعناً شَزرا

  : قال الراجز. الفتل الشديد: والشزر

رسراً فإن أعيا اليسه يرأم  

رِر شَزةً الشّزوالتاثَ إالّ ِمر  

  : قال امرؤ القيس. موضع، وال أحسبه عربياً صحيحاً: وشيزر. املضايقة: واملشازرة

اللُّبانة والهوى تقطّع را  أسبابززنا حماةَ وشَيعشيةَ جاو  

  : قال رؤبة. لشدة يف األمر والصعوبةا: والشرز

  نَسقي الِعدى غيظاً طويل الجْأِز

  يلْقى معاديهم عذاب الشّرِز

  ص -ز-ر

  .الضِرز، وهو العِسر: أُمهلت وكذلك حاهلما مع الضاد والطاء، إال يف قوهلم

  ط -ز-ر

  : ال حسانق. الطَّرز والطِّراز فارسي معرب، وقد تكلّمت به العرب قدمياً

هم بيضاألنوِف من الطِّراز األوِل  الوجوه كريمةٌ أحساب شُم  

  : واستعمل ذلك يف جيد كل شيء؛ قال رؤبة. طَرز فالٍن طرز حسن، أي ِزيه وهيئته: وتقول العرب

  فاخترتُ من جيِد كلِّ طَرِز

 القَد جياد الخَرِز جيدةَ
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  ظ -ز-ر

  .أُمهلت

  ع -ز-ر

    

قلّة الشعر يف الرأس واللحية وقلّة الريش يف الطائر؛ رجل أزعر وامرأة زعراُء، وظليم أزعر ونعامة : الزعر
زِعر يزعر زعراً وازعر ازِعراراً، فأما من : ويقال يف قلة الشعر. ورجل يف خلقه زعارة، أي شدة. زعراُء

وقد . اسم رجل: وزعران. مثر شجر، عريب معروف: والزعرور. ر وازعرسوء اخللق فال يقال إال ازعا
يكىن به عن النكاح؛ لغة مرغوب عنها ملَهرة بن : والرعز. مست العرب زعوراً، وهو أبو بطن منهم

مث كثر ذلك كل ما زرعته من نبت أو بقل؛ زرعت أزرع زرعاً، : والزرع. حيدان؛ بات يرعزها رعزاً
موضع : واملزرعة واملزرعة. هؤالء زرع فالٍن، أي ولده: ويقال. زرع اهللا الصيب، أي أمناه: حىت قالوا

فأما الزريعة فرمبا سمي الشيء املزروع زريعة، كأا فَعيلة يف . الزرع، لغتان فصيحتان، واجلمع مزارع
  : قال الشاعر. زراع، يف معىن زارع: ويقال. معىن مفعولة

  متى كنتُ زراعاً أسوق السوانيا  ذَريني لِك الويالتُ آتي الغوانيا

عزرته أعِزره عزراً، إذا منعته عن الشيء، وبه : والعزر من قوهلم. وقد مست العرب زرعة وزرياً وزرعان
وتعزروه : "كرمته، ومنه قوله عز وجلّوعزرت الرجل تعزيراً، إذا فخمت أمره وأ. سمي الرجل عزرة

ضرب من الشجر، : والعيزار. ضرب دون احلد؛ هكذا يقول بعض أهل اللغة: والتعزير". وتوقِّروه
فأما عزير فاسم عرباين وافق لفظُه العربيةَ، . وقد مست العرب عازراً وعيزارة وعزران. الواحدة عيزارة

استعرز الشيُء، إذا : اشتداد الشيء وِغلَظه، ورمبا قيل: والعرز.  ِعمرانوكذلك عيزار بن هارون بن
وعِرز حلم الدابة . واستعرز النبت، إذا اشتد وصلب. تقبض كما تستعرز اجللدة يف النار، إذا تقبضت

  : اخقال الشم. وعرزت الشيَء أعِرزه عرزاً، إذا انتزعته انتزاعاً عنيفاً. واستعرز كذلك

  لوصِل خليٍل صارم أو معارز  خليٍل غير هاضِم نفِسه وكلُّ

  غ -ز-ر

وأنشد . الرزغَة مثل الردغَة سواء، وهو الطني القليل من مطر أو غريه؛ أرزغَ املطر األرض وأردغَها مبعىن
  : لطرفة
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 منها مزِرغٌ ومِسيُل تَذاءب  وأنت على األقصى صباً غير قَرٍة

وأرزغَ فالنٌ يف ِعرض فالن يرزغ إرزاغاً، إذا طعن فيه؛ عن أيب حامت عن أيب . مرِزع ومسيل: ويروى
اسم رجل، : وزغَر. والزغْر فعل ممات، وهو اغتصابك الشيَء، زعموا؛ زغَرت الشيَء أزغَره زغْراً. زيد

عم ابن الكليب أنّ زغَر امرأة نسبت إليها هذه موضع بالشام، وز: وعني زغَر. وأحسبه أبا قوم من العرب
  : العني، فأما قول أيب دواد

  شّاها من الذّهب الدالِمص  الزغَري غَ كِكنانة

  : قال الشاعر. ِركاب الرحل: والغرز. الرباق، وهو واحد: فال أدري اىل ما نسبت؛ والدالِمص

  ى إذا ما استوى في غَرزها تَِثبحت  إذا شدها في الكُور جانحةً تُصغي

وغَرزِت الناقةُ، . وغرزت رجلي يف الغرز واغترزت، إذا ركبت؛ وكل شيء مسرته يف شيء فقد غرزته فيه
  : قال الشماخ. وغريها، إذا قلّ لبنها، وأكثر ما يستعمل ذلك يف اإلبل خاصة واآلتن

  حقْب الحته الِجداد الغوارزمن ال  ورحلي فوق جْأٍب مطَّرٍد كأنّي

الطبيعة، واجلمع غرائز؛ فالن كرمي : والغريزة. وغرزِت اجلرادةُ، إذا أدخلت ذنبها يف األرض لتبيض
وماء غَزير من مياه ِغزار وغُزر، . الغريزة والطبيعة والنحيتة والنحرية واخلليقة والسليقة، كل ذلك واحد

: وغُزران. اة غزيرة كثرية اللنب، ورجل غزير العلم بين الغزارةش: أي كثري، مث كثر ذلك حىت قيل

  .وغَزر البحر غزارةً، إذا كثر ماؤه. موضع

  ف -ز-ر

  : قال الشاعر. اِحلمل على الظهر خاصة، واجلمع أزفار: الزفْر

 اإلماء إذا راحت بأزفاِر ريح  ِطوال أنضية األعناق لم يجدوا

. وبه سمي الرجل زفَر ألنه يزدفر باألمور، أي يطيقها.  ِحبمله، إذا أطاقه وض بهجاد ما ازدفر: ويقال

  : قال الشاعر

  يأبى الظُّالمةَ منه النَّوفَُل الزفَر  رغائب يعطيها ويسألها أخو

    

. نفَس يف جوفه حىت تنتفخ ضلوعهمصدر زفَر يزِفر زفْراً وزفرياً، إذا ردد ال: والزفْر. الكثري النوافل: النوفَل

  : قال النابغة اجلعدي

w  يرِجع الى ِدقٍّة وال هضِم  ِخيطَ على زفْرٍة فتم ولم
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. عشريته وبنو أبيه: وزافرة الرجل. كأنه زفَر مث ِخيطَ على زفْرته فهو منتفج اجلنبني: يصف فرساً، يقول

الزيادة على الشيء؛ زرف : والزرف.  مسعت هلا صوتاً يف توقّدهاوزفَرِت النار، إذا. وسطه: وزفْرة الفرس
. كان يقال إن ابن الكليب يزرف يف حديثه، أي يزيد فيه: قال األصمعي. الرجلُ يف حديث، إذا زاد فيه

رافاِت فإين إياي وهذه الز: وقال احلَجاج على منرب الكوفة. اجلماعة من الناس، واجلمع الزرافات: والزرافة
دابة، وال أدري أعربية : والزرافة، بضم الزاي. ال أرى رجالً تطيف به زرافةٌ إال استحللت دمه وماله

: وقال أبو مالك. صحيحة أم ال، وأكثر ظني أا عربية ألن أهل اليمن يعرفوا من ناحية احلبشة

  : وأنشد. شبههاملنازف اليت يرتف ا املاء للزرع وما أ: الزرافات

  من الشّاِم زرافاتُها وقصورها  يبيت وذا األهداِب يعوي ودونه

فرزك الشيَء عن الشيء، إذا فرقته؛ فرزته أفِرزه فَرزاً فهو مفروز، إذا فرقته، والقطعة منه ِفرزة : والفَرز
. القطعة من اِملغزى خاصة: رزوالِف. ِفرز، واجلمع أفراز وفُروز: بكسر الفاء، فإذا مل تدخل اهلاء قلت

  : قال احلنفي. وكان سعد بن زيد مناة يسمى الِفزر حلديث كان له

ِر  أبانا كان حّل ببلدٍة وإنوالِفز النيى بين قيٍس قيِس عِسو  

 عن سئل أبو بكر. ، وله حديث"ال أفعله أو جتتمع ِمعزى الِفزر: "وتقول العرب. أي مستٍو عدل: ِسوى
  : مناه، باهلاء أم بالتاء، فأنشد

  على الشَّنء فيما بيننا، ابِن تميِم  هل أتى التَّيم بن زيِد مناِتهم أال

 علينا من شَظًى وصميِم تميم  النُّعمان يوم تألّبت بمصرعنا

 دعته الى هابي التراب عقيِم  منّا بين ُأذْناه ضربةً تزود

وفزرت الشيَء أفِزره فَزراً، . رأيت الرجالن ومررت بالرجالن: لى لغته ألم يقولونبني أُذناه، ع: قوله
ورجل أفْزر وامرأة فَزراُء، وهو الذي يتطأمن . إذا صدعته مثل الثوب وما أشبهه، وانفزر الشيُء انفزاراً

: والفازر. ع الذي يسمى الببرالفَزارة أُنثى هذا السب: ومنه اشتقاق فَزارة، وقال قوم. ظهره وكذلك الفرس

: قد نسبت اِجلن واإلنس فهل نسبت الذَّر؟ فقال: قيل لفالن: ضرب من النمل فيه حمرة؛ قال األصمعي

طريق فازر، أي : ويقال. عقْفان والفازر، فالفازر جد للسودان، وعقْفان جد احلُمر: نعم، للنمل جدان
: وبنو األفْزر. ت العرب فَزارة، وهو أبو حي من العرب، وِفزراً وفُزيراًوقد مس. واسع؛ هكذا قال اخلليل

  .فَزارة، وال أدري ما صحة ذلك: ويقال لألنثى من النمور. بطن من العرب

  ق -ز-ر
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  : قال الراجز. معروف، ِرزق اهللا تعاىل، والرزق املصدر، بفتح الراء: الرزق

  هوبثَّ في هذا األناِم رزقَ

  : وقال أيضاً

قَهقْ فَريتَ بالفاروق فافْرمس  

قَهزقْ ِعياَل المسلمين رزوار  

. واهللا عز وجلّ الرازق والرزاق، ومجع الرزق أرزاق. وكلّ من أجريت عليه ِجراية فقد رزقته رزقاً

  : قال الشاعر. الشكر، لغة سروية: والرزق

 غيِر مرزوِق برازقي  ومنَنْتُ على رجال عمٍر

: والرزق. وقد مست العرب رزيقاً ومرزوقاً. ، أي شكركم"وجتعلون ِرزقَكم: "ومنه. أي غري مشكور

زرق العني، وهو خضرة احلَدقَة؛ رجل أزرق وامرأة زرقاُء، وكذلك الفرس وكل ما زِرقَت عينه من 
  : اعرقال الش. الدواب وغريها، والباز أزرق

  كما كلُّ ضبي من اللؤم أزرقُ  زِرقَتْ عيناك يا ابن مكَعبٍر لقد

    

عمياً : قال املفسرون". وحنْشر ارمني يومئٍذ زرقاً: "ويف كتاب اهللا عز وجلّ. وسميت األِسنة زرقاً للوا
الرمح الصغري يزرق به الوحش : واِملزراق. رقاًالطعن؛ زرقَه يزرقه ز: والزرق. ال يبصرون، واهللا أعلم

وقد مست . طائر من اجلوارح: والزرق. قوم من اخلوارج ينسبون اىل نافع بن األزرق: واألزاِرقة. وغريها
ومجعوا أزرق زرقاناً، كما مجعوا أدهم . بطن من العرب من األنصار: وبنو زريق. العرب زرقان وزريقاً

والزقْر لغة يف . فأما زرقُم صفة رجل فامليم زائدة، وستراه جمموعاً يف بابه إن شاء اهللا. وأمحر حمراناًدمهاناً 
  : الصقْر متيمية، وقد روي عن صفية بنت عبد املطّلب أا قالت لرجل

  كيف رأيتَ زبرا

  أأِقطاً وتَمرا

  أم مشْمِعال زقْرا

قَرزك التراب وغريه بأطراف أصابعك حنو : والقَرز. اجلاد يف أمره املاضي فيه: علّتعين الزبري؛ املشم
  .الِغلَظ من األرض، واألكَمةُ: والقَرز أيضاً. القَبض

w  ك -ز-ر
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: والركاز. ، هكذا فسره أبو عبيدة، واهللا أعلم"أو تسمع هلم ِركْزاً: "ويف الترتيل. اِحلس والصوت: الركْز

ويف : "ويف حديث النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم لوائل بن حجر.  يوجد يف فالة أو يف معدنالكَرت
سكاِز اخلُمه يف األرض". الركْزاً، إذا أثبتأركُزه وأرِكزه ر الرمح تكَزراكز القوم. ورواضعهم يف : ومم
: وتزكَّر بطن اجلدي، إذا امتأل، وزكَِري. غريِسقاء ص: والزكْرة. زال القوم عن مراكزهم: ثغورهم؛ يقال

اخلُرج الصغري جيعل فيه : والكُرز. زكَِري، وزكَِريا مقصور، وزكَِرياء ممدود: اسم أعجمي فيه ثالث لغات
وبه سمي الرجل كُريزاً، وهو . الراعي متاعه مث حيمله على كبش من غنمه، فذلك الكبش يسمى الكُراز

وهلذا حديث؛ قال ". رب شد يف الكُرز: "ومثل من أمثاهلم. ورمبا سمي اخلُرج الكبري كُرزاً. كُرزتصغري 
هذا حديثُ أعوج، وهو فرس لبين هالل بن عامر وأمه سبل فرس كانت لبين آكل املُرار مث : ابن الكليب

ِتجته أمه وحتمل أصحابه فحملوه يف كُرز فرس يقال له أعوج ن: وقال مرة أخرى. صارت اىل بين ِكالب
وقد مست العرب كُرزاً وكُريزاً وكَريزاً وكارزاً . رب شد يف الكُرز، يعين عدوه: فمروا بشيخ فقال
الذي قد أتى عليه حولٌ، وهو فارسي معرب وقد تلكمت به : والكُرز من الطري. ومكِْرزاً وِمكْرزاً

  : الراجزقال . العرب

ا رأتني راضياً باإلهمادلم  

ادى قاعداً في القُعال أتنح  

ِز المشدود بين األوتادكالكُر  

: ويقال. القارورة، وتجمع ِكرزاناً، وال أدري أعجمي هو أم عريب، غري أم قد تكلّموا ا: والكُراز

كارز الرجلُ اىل املكان، إذا : وقال يونس أيضاً. خلليلكارز اىل املكان، إذا بادر إليه فاختبأ؛ هكذا يقول ا
  : وأنشد. اختبأ فيه

  ذُعافٌ الى جنب الشّريعة كارز  فلما رأين الماء قد حال دونَه

  ل -ز-ر

  .أُمهلت

  م -ز-ر

م رزماً فهو ورزم الرجلُ يرِز. الثياب اتمعة وغريها: والرزمة. رزمت الشيَء أرِزمه رزماً، إذا مجعته
. وأرزمِت الناقةُ ترِزم إرزاماً، إذا حنت. وبه سمي الرجل ِرزاماً. راِزم، إذا أضر به املرض أو اجلوع فغيره

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         801   

ورازم . جنمان من جنوم األنواء، واجلمع املَرازم: واِملرزمان. وأرزم الرعد، إذا مسعت له حنيناً يف السحاب
  : قال الراعي. ربني من خبز ومتر وما أشبه ذلكالرجل بني طعامني، أي ض

 قابٍل ثم اعِذري بعد قابِل الى  كُلي الحمض بعد المقِحمين ورازمي

ليس للجوزاء ِمرزم، : وِمرزم اجلوزاء اختلفوا فيه، فقال بعضهم. وميكن أن يكون اشتقاق ِرزام من هذا
ومسعت رزمةَ السباع، أي مهاِهمها . ِمرزم اجلوزاء وِمرزم السماكاِملرزمان : إمنا هو ِمرزم السماك؛ ويقال

  : قال الشاعر. على فرائسها

 حوله رزمه للسباع  تركوا ِعمران منجدالً

أسد رزم ورزام، إذا جثم على الفريسة وهمهم : ويقال. وبعري رازم، إذا برك فلم يربح من مكانه إعياًء
  : قال الراجز. عليها

 بني عبد مناةَ الرزام أيا

 حماةٌ وأبوكم حام أنتم

ِحلُّ إسالمِلموني ال يال تُس  

    

كم بعد العامال تَِعدوني نصر  

اإلحياء واإلمياء؛ رمز يرمز : والرمز. وفالن يأكل رزمة، مثل الوجبة. الصعب املتشدد: والرزام من الرجال
وترمز القوم، إذا حتركوا يف جمالسهم لقيام أو . ، أي إشارةً، واهللا أعلم"إال رمزاً: "اً؛ ويف الترتيلرمز

  : وعاد نساء من العرب رجالً منهم فقعدن حوله فأنشأ يقول. خصومة

 أستاه النّساء العوائِد ترمز  لقلَّ غَناء عن عمير بن مالٍك

: وكتيبة رمازة. احلليم الوقور: الرميز: كثري احلركة، وقالوا: ورجل رميز. أبعده اهللا: فقمن، وقلن: قال

  : قال اهلُذيل. كأا ال تستبيه حركتها لكثرة أهلها

ذاتُ قوانٍس تحميهم باءبوا  شَهرحازةٌ تأبى لهم أن يمر  

ذهبنا اىل أيب مهدية : وقال يونس. زيرمأِز: مل يرمئز من مكانه، أي مل يتحرك، وكان األصل: ومنه قوهلم
كيف أنت : يف عِقب مطر نسأله عن حاله وكان قد بىن بيتاً يف ظاهر خندق البصرة ومساه جناحاً فقلنا له

  : يا أبا مهدية؟ فقال

  عهدي بجنّاح إذا ما ارتَزا
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  وأذْرِت الريح تراباً نَزا

  أن سوف تُمضيه وما ارمأزا

  ما لُز بصخٍر لَزاكأنّ

  أحسن بيٍت أهراً وبزا

قال . وما كان يف البيت إالّ حصري خمرق: بيت حسن األهرة والظَّهرة، إذا كان حسن املتاع؛ قال: يقال
ر لقد سألت رميزاً، الدرهم عشر العشرة والعشرة عشر املائة واملائة عش: أعطين درمهاً، قال: أعرايب لرجل

وقال النيب صلى . القطع؛ يزِرمه زرماً؛ وزِرم الصيب، إذا انقطع بولُه: والزرم. األلف واأللف عشر ِديِتك
وكل شيء انقطع فقد . ، أي ال تقطعوا عليه بوله، يعين احلُسني"ال تزِرموا ابين: "اهللا عليه وآله وسلّم

ِرمقال النابغة. ز :  

 تَحِطمنّك أن البيع قد زِرما ال  بِتهاقلت لها وهي تسعى تحت لَ

ِزمارزمياماً، مبعىن ر ره أصحاب احلديث. وارزأمارة، وفسمهي عن كسب الزالفاجرة، وقال قوم : وقد ن
  : قال الشاعر. عمود الغلّ الذي بني احللقتني: والزمارة. إا الرمازة؛ وال أقول يف هذا شيئاً

  وِظلٌّ مديد وِحصن أمقْ  زمارةٌمسِمعان و ولي

: والزمار. وزِمرت مروءةُ الرجل، إذا قلّت؛ وكذلك زِمر شعره، إذا رق وقلّ نبته. يعين قيدين وغُالا

  : قال الشاعر. الِعرار: صوت النعامة األنثى خاصةً، وصوت الظليم

  إال ِعراراً وإالّ ِزمارا

اجلماعة من الناس، : والزمرة. زمرت باحلديث، إذا أفضت ِذكره وبثثته للناس:  ويقال.وزمر يزمر زمراً
الزمر بعينه، : واِملزمار. ِفعل الزامر؛ زمر يزمر زمراً، والرجل زمار واملرأة زامرة: والزمر. واجلمع زمر

يقال للمرأة زامرة وللرجل زمار، وال يقال : ض أهل اللغةوقال بع. الزمارة: وِحرفة الزمار. واجلمع مزامري
ومرز الصيب ثدي أمه ميرز مرزاً، إذا اعتصر بأصابعه يف رضاعه، ورمبا سمي . رجل زامر: على القياس

لذلك: الثّدي ز. اِملراززاً: واملَررزه مه ميِرزه وميرزرص اخلفيف يكون بأطراف األصابع؛ مويف . القَر
ضرب من الشراب يتخذ من العسل، وقد جاء : واِملرز. فمرزه حذَيفَة: حديث عمر رضي اهللا تعاىل عنه

الزيادة يف اجلسم أو العقل؛ فالن أمزر من فالن، أي أرجح منه؛ مزر ميزر مزارةً فهو : واملَزارة. يف النهي
  .ةمازر، وكل مثر استحكم فقد مزر ميزر مزار

  ن -ز-ر
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  : قال الراجز. نقْر يف احلجر جيتمع فيه ماء السماء، واجلمع رزون: الرزن

  أحقَب ِميفاٍء على الرزوِن

  ال خَِطِل الرجِع وال قَروِن

ِمفعال : الذي يف حقَبه بياض؛ وِميفاء: الذي يطرح حوافر رجليه مكانَ حوافر يديه؛ واألحقب: القَرون
يل يف : ال خِطلَ الرجع: رجع اليدين يف العدو؛ وقوله:  على الشيء، إذا عال؛ والرجعأوىف: من قوهلم

قال . ورجل رزين بين الرزانة، أي حكيم ركني ثقيل يف جملسه، وامرأة رزان كذلك. رجعه اضطراب
  : حسان

  وتُصبح غَرثَى من لحوم الغواِفِل  حصان رزان ال تُزن بِريبٍة

    

فعل ممات؛ تزنر الشيُء، إذا دق، وال أحسبه عربياً، فإن : والزنر. أي هي ال تغتاب الناس فتأكل حلومهم
حصى صغار، وقيل للواحد زنار : والزنري، واجلمع زنانري. كان للزنار اشتقاق فمن هذا إن شاء اهللا تعاىل

قليل؛ ومنه : نزر بين النزارة والنزورة، وطعام نزر ومرتور أيضاًالقليل؛ طعام : والنزر من الشيء. أيضاً
  : قال الشاعر. قليلة الولد، وكذلك يف غري اإلنس: وامرأة نزور. اشتقاق اسم ِنزار؛ وطعام نزر ونزير أيضاً

 الباِز ِمقْالتٌ نَزور وأم  ِخشاشُ الطّير أكثرها ِفراخاً

فعل م زرة وناِرزةوالنزري الرجل نمومل جيئ يف كالم . مات، وهو االستخفاء من فَزع، زعموا؛ وبه س
  .العرب نون بعدها راء إال هذا وليس بصحيح، فأما النرِجس ففارسي معرب

  و -ز-ر

يارة والقوم وزرت الرجلَ أزوره زوراً من الز. املصيبة، تراه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل: الرزء، مهموز
  : قال الراجز. الزور والزوار

روِب ميبالخُب هنشْيوم  

روى الفتياتُ الزكما تَهاد  

رجل زور وقوم زور وامرأة : مارِت الريح، إذا مرت مراً سهالً؛ ويقال: املشي السهل من قوهلم: املَور
 عظام الصدر، واجلمع أزوار؛ رجل أزور وامرأة زوراُء واجلمع :والزور. زور الواحد واجلميع فيه سواء

وزور فالنٌ . وتزاور الرجلُ عن الشيء وازور، إذا مال عنه وكرهه. زور، إذا كان يف صدرها اعوجاج
م به؛ الكتاب والكالم تزويراً، إذا قواه وشدده؛ وبه سمي الكالم الزور ألنه يزور، أي يسوى مث يتكلّ w
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قال . وكذلك شهادة الزور ألنه يقويها ويشددها، وزعموا أنه فارسي معرب ألن الزور بالفارسية القوة
. عسيب النخل؛ لغة ميانية: والزور، بفتح الزاي. هو مأخوذ من الزور، وهو القوي الشديد: أبو عبيدة

هذان :  وائل على بين متيم، وذلك أم عقلوا بعريين فقالوايوم معروف، وهو يوم لبكر بن: ويوم الزويرين
  : قال الراجز. ال نربح أو يربحا: زويرانا ال نفر حىت يفرا؛ وقال مرة أخرى

ْميهم وجئنا باألصرزوجاءوا ب  

مهالب برعاوٍد ضشيٍخ لنا م  

وزور الطائر، إذا امتألت حوصلّته، وأكثر . لقىمجع بهمة، وهو الشجاع الذي ال يدرى من أين ي: البهم
وزورت . ورجل أزور وامرأة زوراُء، إذا نتأ أحد ِشقّي صدره واطمأنّ اآلخر. ما يستعمل ذلك يف اجلارح

. رئيسهم وشديدهم، وهو زورهم أيضاً: وزوير القوم. كالم فالن، إذا جعلت حديثه زوراً، أي كذّبته

وسمي . ووازر الرجلُ الرجلَ موازرةً، أعانه، وكذلك آزره. الثِّقْل: اإلمث، والِوزر: والِوزر.  امللجأ:والوزر
اشتقاق الوزير من آزره، وكان يف : الوزير وزيراً ألنه حيمل ِوزر صاحبه، أي ِثقله؛ وكان األصمعي يقول

، أي أثقاهلم؛ "يحِملون أوزارهم على ظُهورهم: "ويف الترتيل. ومجع ِوزر أوزار. وزير: األصل أزير فقالوا
: واإلزار. ووضعت احلرب أوزارها، إذا وضع القوم السالح عنهم فجعل الفعل للحرب وإمنا هو ألهلها

  : قال األعشى. معروف، ويقال اإلزارة أيضاً

  فُُل في البقير وفي اإلزاره  النّشوان ير كتميل

  : وقال اآلخر

  وقد عِلقَتْ دم القتيل إزارها   دم القتيل وبزهمن تبرأ

. ورجل إزار، إذا كان ثقيل اللسان دون اخلَرس. بزه بالرفع، يريد بزه إزارها، أي دمه يف ثوا: ويروى

  .وفرس إزار، إذا كان يف عجزه بياض

  ه -ز-ر

: والزهرة والزهرة. زهر النبت، وهو نواره:  والزهر.حركة عند اِجلماع وغريه؛ رهز يرهز رهزاً: الرهز

ورجل زاهر وأزهر، وهو األبيض املضيء . زهرةُ احلياة الدنيا، وزهرة: "وقد قرئ. زهرة الدنيا وجتها
.  وهو أيب قبيلة منهموقد مست العرب زاِهراً وزهرياً وزهراً وأزهراً وأزهر وزهران،. الوجه، وقمر زاهر

  : قال الراجز. جنم من جنوم السماء معروف، بضم الزاي وفتح اهلاء ال غري: والزهرة

هرسمقد وكلّلتني طَلّتي بالس  w
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 لطلوع الزهره وأيقظَتني

قال أبو .  قومموضع أو اسم: واهلُزر. واٍد باحلجاز: ومهزور. الغمز الشديد؛ هزره يهِزره هزراً: واهلَزر
    : ذؤيب

  ِع كانت كليلة أهل الهزر  أهلي بوادي الرجي وليلةُ

  .األرض الرقيقة: واهلَزرة. الضرب باخلشب خاصةً؛ هزره يهِزره هزراً: واهلَزر

  ي -ز-ر

  : قال مهلهل. الرجل الكثرية الزيارة للنساء، وأصله الواو، وهو يف وزن ِفعل: الزير

 بالذَّنائب أي ِزيِر ُألخِْبر   المقابر عن كُليٍبفلو نُِبشَ

وللراء والزاي والياء مواضع يف االعتالل . موضع: فلو نبش بتسكني الباء، وهي لغة؛ والذَّنائب: ويروى
  .تراها إن شاء اهللا تعاىل

  باب الراء والسين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ش - س-ر

وقد مست العرب أشرس .  سوء اخلُلق؛ شِرس يشرس شرساً وشراسةًرجل شِرس وامرأة شِرسة، وهو
تشارس : ويقال. نبت بشع الطعم، أحسبه سمي شريساً لذلك؛ وكل بِشٍع شريس: والشريس. وشريساً

  .نبت أو محل نبت: والشرس. القوم، إذا تعاودوا

  ص - س-ر

  .أُمهلت

  ض - س-ر

مطر يصيب األرض قليل متفرق؛ أصابت األرض ضروس من مطر، : لضرسوا. واحد األضراس: الضرس
وتضارس القوم، إذا تعادوا وحتاربوا، واملصدر . سيئة اخللق تعض حالبها: وناقة ضروس. أي ِقطَع متفرقة

لق ورجل ضِرس ضِبس، إذا كان سيئ اخلُ. وضرسته احلرب تضريساً، إذا جرا. املضارسة والضراس
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وفالن . وضرس السبع فريسته، إذا مضغ حلمها ومل يبتلعه. حرب ضروس أيضاً، لشدا: وقالوا. داهياً
وضرس . ضرب من الوشي: وبرد مضرس. ِضرس من األضراس، أي صعب املَرام داهية من الدواهي

  .وتضرس البناء، إذا مل يستِو. الزمانُ القوم، إذا اشتد عليهم

  ط - س-ر

الطِّرس الصحيفة اليت قد محي ما فيها مث أُعيد : الكتاب، واجلمع طُروس وأطراس؛ وقال قوم: الطِّرس
والسطر من . الذي قد محي مث كُتب: والطِّلْس. بل الطِّرس الصحيفة بعينها: الكتاب؛ وقال آخرون

واحد األساطري أُسطورة : الكتاب معروف، واجلمع سطور وأسطار، مث مجعوا أسطاراً أساطري؛ وقال قوم
السكّة : والسطْر من النخل. وسطْر الكتاب وسطَره لغتان فصيحتان. وإسطارة، ومل يتكلّم فيه األصمعي
قال . ضرب من الشراب فيه محوضة: واملُسطار. السطر املستوي: املغروسة على ِغرار واحد؛ الِغرار

  : الشاعر

  مراً عيونُهم من المسطاِرح  قوم إذا هدر البعير رأيتَهم

اجلدي الذي قد بلغ أن يرتو، واجلمع ِعتدان : العتود من املعز خاصةً يف بعض اللغات؛ العتود: والسطْر
: وِمسرط اإلنسان. والسرط من االستراط؛ استطرت الشيء، إذا ابتلعته استرطااً، وسرطته سرطاً. وِعدان

األخذ سريطَى والقضاء : "ومثل من أمثاهلم. لطعام اىل اجلوف، واجلمع مسارطالبلغوم، وهو مجرى ا
. سريطَى وضريطَى، مشدداً وخمفّفاً؛ يقال ذلك ملن يأخذ الدين ويصعب عليه قضاؤه: ، ويقال"ضريطَى

 يصعب عليه قضاؤه؛ ، يضرب ذلك ملن يأخذ الدين مث"األخذ سرطان والقضاء لَيان: "ومثل من أمثاهلم
والسراط والصراط، ". األخذ سريط والقضاء ضريط: "، ويروى"األخذ سلَجان والقضاء لَيان: "ويروى

  : قال الشاعر. الطريق القاصد: بالسني والصاد

 اعوج الموارد مستقيِم إذا  أمير المؤمنين على ِسراٍط

فرس سرطان : ويقال. داء يصيب الناس واخليل: والسرطان. ةدابة من دواب املاء معروف: والسرطان
حساء : والسريطاء. الفالوذ، زعموا: والسِرطْراط. اجلري، كأنه يسترط اجلري استراطاً؛ وسراطي أيضاً

الضرب : والرطْس. فأما السرطان املرتل من منازل القمر فليس بالعريب احملض. شبيه باخلزيرة أو حنوها
  .باطن الكف؛ رطَسه يرطُسه رطْساً، إذا ضربه بباطن كفّهب

  ظ - س-ر

w  .أُمهلت
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  ع - س-ر

رسعت الصيب وغريه، إذا شددت يف يده أو رجله خرزاً لتدفع به العني عنه؛ ويقال : الرسع من قوهلم
أعضاُء الرجِل، إذا فسدت ورسعت . موضع أيضاً: واملُريسيع. موضع: والرسيع. رسغت: بالغني أيضاً
  : قال الراجز. االرتعاش واالنتفاض: والرعس. واسترخت

  يبري بإرعاِس يميِن المؤتلي

 الدارع هذَّ المختلي خُضمةُ

    

اخلُضمة معظم الذراع، : هذَّ اِملنجل؛ ومعظم كل شيء خضمته، وقال أيضاً: الذِّراع؛ ويروى: ويروى
يقطع بضعف صاحبه وارتعاشه؛ واملختلي من اخلَلَى، وهو : يصف سيفاً يقول.  شيءوكذلك هو من كل

  : قال الشاعر. ورمح رعاس، إذا كان شديد االضطراب. احلشيش

  وعرضةٌ للشَّطَِن الرعاِس

ِعر وساعر، اسِتعار النار؛ سعرت النار أسعرها وأسعرتها، فهي مسعرة ومسعورة، وأنا مس: والسعر
واستعر اللصوص، بفتح العني وختفيف الراء، . معروف: وِسعر الشيء املبيع. والسعري من هذا اشتقاقها

واستعرِت احلرب . استعر فخطأ، وقد أُولعت به العامة: وهو افتعلَ من السعري، أي اشتعلوا، فأما قوهلم
أصول الفخذين، : يف مساعره، وهي اآلباط واألرفاغ؛ األرفاغواستعر اجلَرب يف البعري، إذا ابتدأ . كذلك

  : وسمي األسعر الشاعر ببيت قاله. بل هو كل موضع اجتمع فيه الوسخ: وقال قوم

 أنا لم ُأسِعر عليهم وُأثِْقِب إذا  فال يدعني األقوام من آل مالٍك

سعرها ويشساعر، إذا كان ير حرب من قوم معهاورجل ِمسعار. بر واِملسعا : واِملس كاخلشبة اليت حتر
وسِعر الرجل، إذا أصابته السموم، وكذلك هو . وقد مست العرب ِمسعراً وسعرياً وِسعراً وسعران. النار

الضوء : والسعرارة والسعرورة. لون يضرب اىل السواد: والسعرة. من اجلوع والعطش؛ رجل مسعور
ضد البطء؛ : والسرع والسرعة مجيعاً.  يدخل البيت من شعاع الشمس ومن الصبح أيضاً من كَوالذي

  : قال الراجز. أسرع الرجلُ يسرع إسراعاً وسرع سرعاً وسرعاً، والرجل سريع وسراع مثل كبري وكُبار

وهو ذو بزاعه ريدأين د  

ه كاشفاً ِقناعهوحتى تَر  

   سلْهبةٌ سراعهتَعدو به
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وأقبل فالنٌ يف سرعان الناس وسرعان الناس، . ذو بزاعه، أي حسن احلركة والنيقّظ: براعه؛ قوله: ويروى
، بسكون الراء "سرعانَ ذي إهالةً: "ومثل من أمثاهلم. بفتح الراء وتسكينها، أي يف أوائلهم املتسرعني

وأصل هذا املثل أن رجالً . ا أخربك بسرعِة شيٍء مل يِحن وقتهيضرب للرجل إذ: قال أبو بكر. وفتحها
أما ترين : كان حيمق فاشترى شاةً عجفاَء فجاء ا اىل أمه فالمته ورعام الشاة يسيل من أنفها، فقال

 دويبة تكون :أُسروع: واليسروع، ويقال. سرعان ذي إهالةً؛ أي ما أسرع إهالتها: إهالتها؟ فقالت له أمه
  : قال الشاعر. يف الرمل

  إذا انجدَل اليسروع وانعدَل الفَحُل  لساريها بها متعرج فليس

  : قال الشاعر. ناعم غَض: ورجل سرعرع

عرعرالشباِب س ْؤدر  

ضد : العسرو. جاء فالنٌ ِسرعاً، أي سريعاً: ويف لغة العرب. قُضبان من قُضبان الكرم: والسروع
وأمر . يعمل بيديه: ورجل أعسر يسر. يعمل بشماله: ورجل أعسر. السهولة؛ رجل عِسر بين العسر

قال . بل العسراء القادمة البيضاء: يف جناحها قوادم ِبيض؛ وقال قوم: وعقاب عسراء. صعب: عسري
  : الشاعر

 راء العقاب وِمنْهبكعس ِسنان  وعمى عليه الموتُ يأتي طريقَه

فرس ِمنهب، أي ينتهب اجلري، وناقة عوسرانية وعيسرانية لليت تركب ومل تِرض، والذكر : يقال
  : قال الراجز. صعبة مل ترض: وناقة عسري. عيسراينّ

 لوال خَشيةُ األميِر واهللا

 الشُّرطي والتُّؤروِر ورهبةُ

 قيِرعن شيخ بني الب لجلْتُ

  جوَل القلوص الصعبة العسيِر

. وعسرت الرجلَ فأنا أعِسره عسراً، إذا مل ترفق به. الذي يصحب أعوان السلطان بال رزق: التؤرور

خالف : والعسرة واملَعسرة. صعب: ويوم عسري. وعسرِت الناقةُ بذنبها، إذا شالت به، فهي عاِسر ومعِسر
وامرأة . عرس وعرس: معروف، بضم الراء وتسكينها: والعرس. ر الرجلُ إعساراً، إذا افتقروأعس. املَيسرة

  : قال الراجز. الرجل ِعرسه، والرجل عروس وكذلك املرأة؛ اسم جيمع الذكر واألنثى ال تدخله اهلاء

خْتَنوسيا ليت ِشعري عنِك د  
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 أتاها الخبر المرموس إذا

  أم تَميسالقرون أتَحِلقُ

روسإنها ع ال بل تَميس 

    

وعِرس . عِرس الصيب بأمه، إذا أِلفَها: تفاؤالً، من قوهلم: وسألت أبا عثمان عن اشتقاق الِعرس فقال
بِعلَ بالشيء وبِقر به وعِرس به وخِرق به : الرجلُ يعرس عرساً، إذا بِعلَ بالشيء كالفَزع منه؛ يقال

  : قال الراجز. ِعرسان: والزوجان. لّه واحد، إذا حتير فيهوذَِئب، ك

  أنْجب ِعرٍس جِبال وِعرِس

عرس الرجلُ باملكان تعريساً، إذا نزله : الرتول بالليل؛ يقال: والتعريس. عِرس به، مثل سِدك به: ويقال
  : قال الراجز. ليالً مث ارحتل عنه

  قال أبو ليلى بقَو عرسوا

سراها أكْيمهالً أبا ليلى س  

. املوضع الذي يألفه ويأوي إليه: وِعريسة األسد. سبع معروف: وابن ِعرس. موضع، زعموا: والعريساء

  : قال الشاعر

  كطالب الصيد في ِعريسة األسِد  يا طَيء السهِل واألجباِل موعدكم

  غ - س-ر

اع، وموِصل القدم يف الساق، وهو من ذوات احلافر موِصل وظيفي اليدين موِصل الكَف يف الذر: الرسغ
حبل يشد : والرساغ. ومجع الرسغ أرساغ. والرجلني يف احلافر، ومن اإلبل موِصل األوظفة يف األحقاف

 بلغ املاُء الرسغَ أصاب األرض مطر فرسغ، إذا: ويقال. يف رسغ البعري أو احلمار مث يشد اىل شجرة أو وِتد
  : قال الراجز. مبارك: البركة والنماء؛ رجل مرغوس: والرغْس. أو حفر حافر فبلغ الثّرى قَدر رسغه

  حتى احتضرنا بعد سيٍر حدِس

  إمام رغٍْس في ِنصاِب رغِْس

  خليفةً ساس بغير فَجِس

  : وقال رؤبة
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  دعوتُ رب الِعزة القُدوسا

ع الناقوسادقْرمن ال ي عاء  

  حتى أراني وجهك المرغوسا

ساعة توضع يف األرض : والفَسيلة. كل ما غرسته من شجرة أو خنلة، واجلمع أغراس وِغراس: والغرس
جليدة رقيقة تكون على وجه الفصيل وغريه ساعة يولد فإن تركت على : والِغرس. فهي غَريسة حىت تعلق

  : ل الشاعرقا. وجهه قتلته

ها الِعيدسخَطَتْها ِغرة مريهم  

غَرس : وكثر الغرس يف كالمهم حىت قالوا.  بن مهرة بن حيدان- يف وزن عامري -ابن اآلِمري : العيد
تغسر : ما طرحته الريح يف الغدير وحنوه؛ لغة ميانية، يقولون: والغسر. فالنٌ عندي نعمةً، أي أثبتها عندي

تغسر األمر، أي : دير، إذا ألقت الريح فيه العيدان وما أشبهها، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قالواالغ
  .اختلط وفسد

  ف - س-ر

  : قال الشاعر. رسف يرِسف ويرسف رسفاً ورسيفاً ورسفاناً، وهو مشي املقيد إذا قارب خطوه

 ي رسيفاالمقيد يمش كمشي  فرحتُ ُأخَضِخض صفْني به

برئت : ويقولون عند البيع. رفْس الدابة؛ رفَس يرفُس رفْساً، وهو الركض برجله؛ ودابة رفُوس: والرفْس
مث . التبذير؛ أسرف الرجل يف ماله إسرافاً، إذا عِجل فيه؛ وأكل مالَه سرفاً: والسرف. إليك من الرفاس

 بين فالن فأسرف، إذا جاوز يف ذلك املقدار؛ وتكلّم بإسراف، قتل فالنٌ: كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا
. وسِرفْت الشيَء، إذا أُنسيته. وسِرفْت القوم، إذا جاوزم وأنت ال تعرف مكام. إذا جاوز املقدار أيضاً

ليه دويبة تكون يف العشب تصلح بيتاً من حطام الشجر، وتنِسج ع: والسرفَة. موضع معروف: وسِرف
القوم املسافرون، : والسفْر". أصنع من سرفَة: "نسجاً رقيقاً كنسج العنكبوت، فلذلك قالوا يف املثل

. القوم املسافرون مثل السابلة: والسافرة أيضاً. واحدهم سافر مثل صاحب وصحب، وال يتكلّم بسافر

  : قال الشاعر. وقوم سفْر وأسفار وسفّار، أي مسافرون

  أم كيف ينِطقُ منزٌل قَفْر  فحيوا أيها السفْر عوجوا

كيف ينطق؟ وسافر الرجل سفْراً، أحد ما جاء على فاعلَ من فاعٍل : عوجوا، مث رجع اىل نفسه فقال: قال
: ويقولون". كمثَِل احلماِر حيِملُ أسفاراً: "الكتاب، واجلمع أسفار، وكذلك هو يف الترتيل: والسفْر. واحد w
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والسفار للبعري كاحلَكَمة للفرس، . اؤنا يف السفر األول، أي يف الكتاب األول؛ هكذا يقول األصمعيأمس
قال . وسفَرت املرأةُ عن وجهها ال غري، فهي سافر. وهي حديدة توضع على أنف البعري، واجلمع سفْر

  : الشاعر

 بسِمابتسمت أو سافراً لم تَ إذا  عروب كأن الشمس تحت ِقناعها

    

. أسفَرنا، إذا دخلنا يف سفَِر الصبِح، وال أقول إال سفَر الصبح: أقول: وسفَر الصبح وأسفر؛ قال األصمعي

قوي على : وبعري ِمسفَر. معروفة، واشتقاقها من السفَر: والسفرة". والصبِح إذا أسفَر: "ويف الترتيل
  : قال الراجز. ل ِمسفَر كذلكالسفَر؛ وناقة ِمسفَرة ورج

  لن يعدم المطي منّا ِمسفَرا

  شيخاً بجاالً وغالماً حزورا

وسفَرِت الريح التراب، . وسفَرِت الريح الورق وغريه، إذا درجت به على وجه األرض، والورق السفري
فْرٍس سفْراً. إذا كنسته، وكل كَنأسِفره س البيت تفَروسفْرٍح سوالكُساحة. ، إذا كسحته؛ وكل كَس :

  : قال العجاج. وسفَرِت الريح السحاب تسِفره سفْراً، إذا قشعته. اِملكْنسة: واِملسفَرة. السفارة

  وحين يبعثن الرياغَ رهجا

  سفْر الشّماِل الزبِرج المزبرجا

: وقال يف وقت آخر. سحاب الذي فيه ألوان خمتلفة من بياض وسوادال: الزبِرج هاهنا: قال أبو بكر

املاشي بينهم يف الصلح؛ سفَر يسِفر ويسفُر سفْراً وسفارةً : والسفري بني القوم. السحاب الرقيق: الزبِرج
  : قال العجاج. وِسفاراً

  أشوس عن ِسفارة السفيِر

فَراء مثل عليهم وعجمع سفري على سسويمعروف، ومجعه يف أدىن العدد أفراس، فإذا كثرت : لَماء والفَر
فأما قول العامة يف مجع فَرس فُرسان فخطأ، إمنا الفُرسان مجع فارس؛ فارس وفُرسان مثل . فهي اخليل

ورجل حسن الفَراسة والفُروسية . راهب ورهبان، ورجل فارس من قوم فوارس مثل حاجب وحواجب
فرس أنثى وفرس ذكر، وال تلتفنت اىل : ويقال. يد الِفراسة والتفرس، أي جيد النظر مصيبهعلى اخليل؛ وج
لقب قبيلة من العرب ليس : وفَرسان". خري املال فَرس يف بطنها فرس: "ويف احلديث. قول العامة فَرسة

قال ابن . هم من بين تغلببأب وال أم حنو تنوخ، وهم أخالط من العرب اصطلحوا على هذا االسم، وجلُّ
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فَرست الذبيحةَ أفِرسها فَرساً، إذا : ويقال. كا ِعبديد الفَرساين أحد رجال العرب املعدودين: الكليب
  : قال جرير. فصلت عنقها؛ وبه سميت فريسة األسد، واجلمع فرائس

 بايشُمون الفريس المني وتيم  فال يضغَمن الليثُ تَيماً بِغرٍة

الشاة إذا فرسها الذئب أو األسد : العض، وبه سمي األسد ضيغماً؛ وقال أبو بكر: الضغم: قال أبو بكر
ال تغترنَّ بني تيم فتشم عمر بن جلَأ فتنفر مين كما تنفر هذه : يقول. فمرت ا الغنم ومشّتها نفرت متفرقةً

وقد مست العرب . إلنسان يف ظهره فتزيل فَقاره فيحدبريح تصيب ا: والفَرسة. الغنم من شم الفريسة
وِفراس . فَراساً، وهو فَعال من ذلك؛ وِفراساً، وهو املصدر من فارسه مفارسةً وِفراساً من ركوب اخليل

وفَراس بن وائل بن عامر بن احلارث الِغطِْريف األصغر . بن غَنم يف بين كنانة الذين منهم ربيعة بن مكدم
فَسرت احلديثَ أفِسره فَسراً، إذا بينته : والفَسر من قوهلم. هذا اجليل املعروف: والفُرس. األزديف 

  .وأوضحته؛ وفسرته تفسرياً كذلك

  ق - س-ر

قبيلة من العرب من بجيلة، منهم : وبنو قَسر. قسرته أقِسره قَسراً: األخذ بالغلَبة واالضطهاد؛ تقول: القَسر
موضع من بالد هذيل، ِهضاب : وبنات قُراس. صلب شديد: وبعري قَيسري. اهللا القَسريخالد بن عبد 
  : قال اهلُذيل. بالسراة باردة

  وآَل قُراٍس صوب أرِميٍة كُحِل  أحيا لها مظَّ مأِبٍد يمانيةٌ

وقَرس املاُء . ألسودمجع أكْحل، وهو ا: مجع رمي، وهو ضرب من سحاب اخلريف سود؛ وكُحل: أرِمية
بارد، ومنه اشتقاق القَريس الذي تسميه العامة القَريص، : ويوم قارس. يقِرس قَرساً، واملاء قارس وقريس

سقَرته الشمس تسقُره : والسقْر، يقال منه. غليظ شديد صلب: وبعري قُراِسية. وإمنا هو بالسني ال بالصاد
وقد حكي صقرته، بالصاد؛ ومنه اشتقاق اسم سقَر، واهللا أعلم، ومل . آملتهسقْراً، إذا حِميت على دماغه ف

فأما السقْر والصقْر اجلارح فقد جاء بالسني والصاد مجيعاً، وهذا تراه يف . يتكلّم باسم سقَر إال بالسني
: والسرق. و سارقمعروف؛ سرق يسِرق سرقاً فه: والسرق. باب الراء والصاد مع القاف إن شاء اهللا

    : قال الشاعر. ضعف يف املفاصل؛ سِرقَت مفاصلُه تسرق سرقاً، إذا ضعفت

 العين في قُواه انسراقُ أكْحَل  فهي تتلو رخْص الظُّلوف ضئيالً
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ضرب من احلرير فارسي معرب، وذكر : والسرق. أي ضعف؛ هكذا فسره أبو عبيدة يف شعر األعشى
وسِرق الشيُء، إذا خِفي؛ . وقد مست العرب سارقاً ومسروقاً وسراقاً.  امسه سره، أي جيداألصمعي أن

  : هكذا يقول يونس، وأنشد

  سرقت بيوتُك أن تزور المرقَدا  منتبذَ القَذوِر كأنّما وتَبيتُ

: كأمنا سرقت، أي خِفيت؛ واملَرقَد: اليت ال تبارك اإلبلَ وال تبيت معها، تنتبذ حجرةً عنها؛ وقوله: القَذور

  .الذي ترقد فيه

  ك - س-ر

: والسكْر. قَلْب الشيء؛ ركَسه يركُسه ركْساً، أي قلب أمره وأحاله فهو ركيس ومركوس: الركْس

م ويو. سكَرِت الريح، إذا سكن هبوبها: معروف، ما سكَرت به املاء فمنعته عن ِجريته، وأصله من قوهلم
وقال املفسرون يف . فأما السكَّر ففارسي معرب. كل ما أسكر من شراب: والسكَر. ال ريح فيه: ساكر

معروف، واشتقاقه من : والسكْر. تفسري السكَر يف القرآن إنه اخللّ، وهذا شيء ال يعرفه أهل اللغة
 عقلَه أي سد كَرإذا سكنت، كأنّ الشراب س ،ِت الريحكَركارى . عليه طريقهسكران سومجع س

كثري السكر، وهذا : ورجل ِسكِّري. ، وسكارى"وترى الناس سكْرى: "وقد قُرئ. وسكارى وسكرى
: والكَسر. أحد ما جاء على ِفعيل، وهي نيف وثالثون حرفاً تراها يف آخر الكتاب مفسرة إن شاء اهللا

. العضو التام حنو اجلَدل واإلرب، واجلمع كُسور وأكسار:  والِكسر.مصدر كَسرت الشيَء أكِسره كَسراً

كساء يمد حول اِخلباء كاإلزار له : والِكسر. األعضاء، الواحد جدل، وواحد اآلراب إرب: األجدال
 قد الذي: والبعري الكسري. جفْنةٌ أكسار، أي عظيمة موصلة لِكبرها: وقالوا. فيكون فضلُه على األرض

بطن من العرب من بين : وبنو ِكسر. وكل ما سقط من شيء مكسر فهو كُسارته. انكسر بعض أعضائه
: اسم فارسي معرب، وجيمع كُسوراً وأكاسر؛ هكذا يقول أبو عبيدة، وقال أيضاً: وِكسرى. تغلب

. ده لَدناً طيب الرائحةفالن طيب املَكْسِر، أي املَخبر، وأصله من كسرك العود فتج: ويقال. وأكاِسرة

البعر والبول : والِكرس. واهللا ما كان هشاً فيكسر وال لَدناً فيعصر: ووصف رجلٌ من العرب رجالً فقال
وكل شيء تراكب فقد تكارس؛ وبه مسيت الكُراسة لتطابق . إذا تلبد بعضه على بعض، واجلمع أكراس

  : قال العجاج. اريسورقها بعضه على بعض، وتجمع أكارس وكر

  يا صاِح هل تعرف رسماً مكْرسا

  قال نعم أعرفه وأبلَسا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         814   

اجلماعات من الناس، ال واحد هلا من لفظها؛ هكذا يقول : واألكارس. أي قد تكارس عليه التراب فغطاه
  .ِكرس، وليس باجليد: ويقال للِكلس الصاروِج املعروِف. األصمعي

  ل - س-ر

إال من : "واختلفوا يف احلديث. اللنب: والرسل. سريعة رجع اليدين: ل السريع؛ ناقة رسلَةالسه: الرسل
وإذا تكلّم . من ِرسلها، واألعلى فتح الراء، أي يف الشدة والرخاء: ، فقال قوم"أعطى من رسِلها وجندا

. تفني، أو مها الكتفان بعينهماِعرقان يف الك: والراسالن. على ِرسلك، أي أرِود قليالً: الرجل قلت

معروف، واجلمع رسل : والرسول. وجاءت اإلبلُ أرساالً، أي يتبع بعضها بعضاً، وكذلك اخليل أيضاً
. الذي يقف معه يف نضال أو حنوه: ورسيل الرجل. ما محله الرسول، واجلمع رسائل: والرسالة. وأرسل

هي اليت قد تزوجت زوجني أو : وامرأة مراِسل، قالوا. الًِسراع، وأحسب واحدها ِمرسا: وإبل مراسيل
. قالدة طويلة تقع على الصدر: واملُرسلة. بل هي املسنة اليت فيها بقية شباب: ثالثة؛ وقال آخرون

  .البقية والقليل من الشيء: والرسل

  م - س-ر

وترسمت . ه حىت تقف عليهاوترسمت املوضع، إذا طلبت رسوم. أثَره، واجلمع رسوم: رسم كل شيء
  : قال الراجز. األرض، إذا توخيت موضعاً لتحفر فيه

ارببآِل ج اهللا أسقاك  

الِمنْقار قْعالشيخ وو مترس  

  : وقال ذو الرمة

  ماء الصبابة من عينيك مسجوم  ترسمتَ من خَرقاء منِزلَةً أأن

  : قال حميد بن ثور.  البعري يرِسم ويرسم رسيماً، والكسر أكثرضرب من سري اإلبل؛ رسم: والرسيم

  بعيري غالمي الرسيم فأرسما  برجليها النّجاء وكلّفتْ أجدت

    

. ال أقول إال رسم فهو راسم من إبل رواسم: أرسم البعري؟ فقال: أتقول: قلت أليب حامت: قال أبو بكر

. أراد كلّفت بعريي غُالمي الرسيم فأرسم الغالمان بعريمها: الرسيم فأرسما؟ قال: فكيف وقد قال: فقلت

  : قال األعشى. والروسم فارسي معرب، وقيل روشم، وهو الرشم الذي يختم به
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  وصلّى على دنّها وارتَشَم  الريح في دنّها وباكَرها

در رمسته أرمسه رمساً، إذا دفنته، وبه سميت الرياح روامس ألا مص: والرمس. ويروى بالسني والشني
قال . رمساً، واجلمع أرماس ورموس: مث كثر ذلك يف كالمهم فسمي القرب. ترمس اآلثار، أي تدفنها

  : الشاعر

  رهين لعافي الطير أو سوف يرمس  تَر المرء ِحلْفُ منيٍة ألم

  : قال الشاعر.  بعينه، واجلمع مراِمس، والرجل رميس ومرموسالقرب: واملَرمس

عسالمين جميعاً رج كْبالر  ٍس مدفونمروخليلي في م  

لون من البياض : والسمرة. دوافن اآلثار؛ رمسِت الريح اآلثار، إذا دفنتها: والرياح الروامس والرامسات
تويف رسول : "ويف احلديث. مرأة سمراُء وقناة سمراُء، يف ذلك اللونواُألدمة؛ رجل أمسر من قوم سمر وا

  : قال الشاعر. موضع: والسمار. اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وما شبع من البرة السمراء

 واهللا أِرد السمارا وال  لئن ورد السمار لَنَقْتُلَنْه

جدب لنا : "ويف احلديث. احلديث بالليل خاصة: والسمر. يتصرفاللنب املَذيق؛ ليس له فعل : والسمار
رمالس رمار. ، أي عابه"عممريي للذي يسامرك بالليل خاصة، واجلمع سالقوم : والسامر. وفالن س

الليل؛ ويف : السمر: وقال قوم. يتحدثون بالليل، أُخرج مخرج باقر وجامل، واجلمع سمار وسامر
: الليل والنهار؛ ومن أمثاهلم: وابنا سمٍري. ال أكلّمه السمر والقمر، أي ما أظلم الليلُ وطلع القمر: مكالمه

ضرب من الِعضاه له شوك ِطوال، : والسمر. ، أي ما اختلف الليل والنهار"ال أكلّمه ما سمر ابنا سمري"
  : قال الراجز. قصرموضع معروف، يمد وي: وسميراء. الواحدة سمرة

  يا رب خاٍل لك بالحزيِز

  بين سميراء وبين تُوِز

. معصوبة اجلسد ليست برخوة اللحم: وجارية مسمورة. وسمرت احلديدةَ وغريها أمسرها وأِمسرها مسراً

تصغري أسود، سويد، : وقد مست العرب سميراً، فجائز أن يكون تصغري سمر أو تصغري أمسر، كما قالوا
معروف، وهو املَبعر من الظِّلف وكذلك من : والسرم لإلنسان. تصغري الترخيم: وهذا يسميه النحويون

دويبة ال تضم جناحها : والسرمان. اخلُف، واملَراث من احلافر، واملَجعر من السباع، والدبر من اإلنسان
. جاءت اإلبل اىل احلوض متسرمة، إذا جاءت متقطّعة: ويقال. جلرادشبيهة باجلَحل تألف املزابل تشبه ا

هي املتصرمة، ومل يعرف : وغُرة متسرمة، إذا كانت تغلظ من موضع وتدق من آخر؛ وقال أبو عبيدة
على صبور : ورجل مِرس ومماِرس. مصدر مرست الشيَء أمرسه مرساً، إذا دلَكْته: واملَرس. املتسرمة w
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: واملَريس مثل املَريد؛ يقال للتمر إذا مرسته يف ماء أو لنب. مزاول هلا: ورجل ممارس لألمور. ِمراس األمور

ومتارس القوم يف . مردته أمرده مرداً، ومرسته أمرسه مرساً، فإذا فُعل به ذلك شرب: مريس ومريد؛ يقال
  : قال أبو زبيد الطائي. واجلمع أمراساحلبل، : واملَرس. احلرب، إذا تضاربوا

 إالّ للدلِْو والمرِس أبكيك  إما تَقارشْ بك الرماح فال

ال أبكيك لشيء إال للدلو واملَرس، أي لالستقاء؛ تقارشِت الرماح يف احلرب، : يصف عبداً له قُتل، يقول
بل : وقال قوم. ال عن املَحالة فرددته إليهاوأمرس احلبلُ عن البكْرة، إذا ز. إذا دخل بعضها يف بعض

  : قال الراجز. مرس احلبلُ إذا زال عنها، وأمرسته إذا رددته إليها: يقال

ِرسأم ِرسالشيخ أم قامم بئس  

 على قَعٍو وإما اقعنِْسس إما

ممات؛ مسرت الشيءض فعل : واملَسر. بطن منهم أيضاً: وبنو مماِرس. بطني من العرب: وبنو مريس
الداهية، وتراها يف باب : واملَرمريس. أمسره مسراً، إذا استللته فأخرجته، أي أخرجته من ِضيق اىل سعة

  .فَعِلليل

  ن - س-ر

    

وسمي أنف الناقة مرِسناً ألن ". اللّديغ خياف الرسن: "ويف مثل من أمثاهلم. احلبل، واجلمع أرسان: الرسن
ن يقع عليه؛ مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قيلالرراسن، وفالن كرمي : سِسن اإلنسان، واجلمع مرم

  : قال العجاج. املَرِسن

  وفاحماً ومرِسناً مسرجا

  وبطن أيٍم وقَواماً عسلُجا

وبنو .  يف بياضه ورقّتهأراد كالسيف السريجي: أراد أنفاً واضحاً براقاً كالسراج؛ وقال قوم: قال أبو بكر
فعل ممات، وهو شراسة اخلُلق؛ ومنه اشتقاق السنور، زعموا، ويف بعض : والسنر. حي من العرب: رسن

  : قال الراجز. فَقارة العنق من البعري: والسنور أيضاً. اللغات سنار وِسنار

  كأن ِجذْعاً خارجاً من صوِرِه

  ِسنَّوِرِهبين مقَذَّيه الى 
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ما لُبس من جنن احلديد : والسنور. الذِّفْرى بعينها: السنور: جانبا القفا، ومها الذِّفْريان؛ وقالوا: املَقَذّاِن
  : خاصة، وأنشد

  كأنهم لما بدوا من عرعِر

  مستلئمين البسي السنَوِر

  نَشْز غَماٍم صيٍب كَنَهوِر

 أعرف له أصالً يف اللغة، إال أن العرب قد مست ناِرسة، ومل أمسع فيه شيئاً من علمائنا، وال والنرس ال
وأصل النسر انتزاع الطائر اللحم ِمبنسره؛ نسر اللحم ينِسره . الطائر املعروف: والنسر. أحسبه عربياً حمضاً

ما بني األربعني اىل اخلمسني من اخليل، واجلمع : ِسرواملَن. جنمان يف السماء: والنسران. وينسره نسراً
: والنسار. صنم كان يف اجلاهلية، وقد ذُكر يف الترتيل: ونسر. وقد مست العرب نسرياً وناسراً. املَناسر

  : قال الشاعر. موضع

  غَداةَ لَقَونا فكانوا نَعاما  بنو عامٍر بالنِّساِر وأما

  و - س-ر

مصدر راس يروس روساً، إذا : والروس. سوت بني القوم أرسو رسواً، إذا أصلحت بينهممصدر ر: الرسو
وبنو . عظيم الرأس: ورجل رؤاسي. بطن من العرب: وبنو رائس. مشى متبختراً؛ وراس يِريس ريساً أيضاً

ارتفاع وهبوط يف : والسرو. لهوراس السيلُ الغثاَء يروسه روساً، إذا مجعه واحتم. بطن من العرب: رواس
ريِحم ورقال ابن مقبل. األرض بني سهل وسفح، ومنه س :  

 أنّى تسديِت وهناً ذلك الِبينا  من سرِو ِحمير أبواُل البغال به

. النصل الدقيق من ِنصال السهم، ومجعها سرى: والسروة. الِغلَظ من األرض: علوِت؛ والِبني: تسديِت

ونِفخ يف : "قال أبو بكر يف قول اهللا عز وجلّ. املِرتلة، واجلمع سور، مثل صورة وصور: والسورة
  : قال النابغة. بل الصور القَرن، واهللا أعلم: ، كأنه مجع صورة، أي ردت فيها األرواح؛ وقال قوم"الصوِر

  ا يتذبذبترى كلَّ ملٍْك دونه  تَر أن اهللا أعطاك سورةً ألم

والسورة . وزعم قوم من أهل اللغة أن السور كرام اإلبل، واحتجوا فيه ببيت رجز مل أمسعه من أصحابنا
. سور املدينة وغريها: والسور. من القرآن كأا درجة أو مرتلة يفْضى منها اىل غريها يف لغة من مل يهمز

  : قال جرير

w المدينة والجباُل الخُشَّع سور  تْلما أتى خَبر الزبير تواضع
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  : فأنث السور من املدينة، كما قال اآلخر

  كما شَِرقَت صدر القناة من الدِم  بالقول الذي قد أذَعتَه وتَشْرقُ

: فأنث الصدر ألن صدر القناة من القناة، فإذ أضفت مذكّراً اىل مؤنث ليس منه مل يجز ذلك، ال تقول

: وسورة اخلمر. الم هند، ألن الغالم ليس من هند، وقد جاء مثل هذا كثري يف أشعار العربضربتين غ

وقد مست العرب سورة وسواراً وسوراً . وساوره السبع يساوره مساورةً وِسواراً، إذا واثبه. ِحدا
الفرسان، واحدهم إسوار، وقد : ة العجموأساِور. معروف، واجلمع أسِورة: والسوار. ومساِوراً وِمسوراً
  : قال الراجز. تكلّمت به العرب

 األساِور الِقياسا ووتَّر

  صغِْديةً تنتزع األنفاسا

  : وقال اآلخر

هٍم على األساِورأخا ِنه أقِْدم  

 ِتهالَنّك ِرجٌل نادره وال

    

ما أبقيت يف : والسؤر، مهموز، واجلمع أسآر.  سورةكرام اإلبل، الواحدة: والسور. من مهدان: وبنو ِنهم
ويف . وزعم قوم أن السورة من القرآن من هذا إذا همزت، كأا أُسئرت، أي بقّيت من شيء. اإلناء

ِصبغٌ أصفر : والورس. إذا شربتم فأسئروا، أي أبقُوا يف اإلناء فإنه أمجل: وصية بعض العرب لبنيه
وأورس الرمثُ، إذا اصفر مثره فهو وارس، وهذا احلرف أحد احلروف اليت . س وواِرسمعروف؛ ثوب وِر

ووِرست الصخرةُ يف املاء، إذا ركبها الطُّحلُب حىت ختضار . جاءت على أفْعلَ فهو فاعل، وال يقال موِرس
قال الشاعر. ومتالس :  

 رساتٌ بطُحلُِبغَيٍل وا حجارةُ  ويخطو على صم ِصالٍب كأنها

  ه - س-ر

: والسهر. الوطء الشديد، مثل الوهس سواء؛ رهسه يرهسه رهساً؛ أخرب به أبو مالك عن العرب: الرهس

بل األسهران ِعرقان يكتنفان : وقال قوم. ِعرقان يف العينني: واألسهران. ضد النوم؛ سِهر يسهر سهراً
  : قال الشاعر. غُرمول الفرس أو احلمار

w أسهريه بالذَّنيِن حوالب  تُوائُل من ِمصك أنْصبتْه
w
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األرض البيضاء؛ هكذا فسر أبو : والساهرة. ذَنَّ أنفُه يِذنّ ذَناً وذَنيناً، إذا سال: السيالن؛ يقال: الذّنني
بل أرض جيددها اهللا يوم : وهي عند أهل اللغة قريب من ذلك، وقالوا. عبيدة يف الترتيل، واهللا أعلم

  : قال الراجز. القيامة

هٍم على األساِورأخا ِنه أقِْدم  

ٌل نادرهوال ِتهالنّك ِرج  

اهرهالس بك تُررفإنّما قَص  

بعدها في الحافره حتى تعود  

عظاماً ناخره نمن بعِد ما ِصر  

وقد ذكره أمية بن أيب الصلْت، ومل . بل دارة القمر: عم قومالقمر بالسريانية، وهو الساهور؛ وز: والسهر
  : يسمع إالّ يف شعره، وكان مستعِمالً للسريانية كثرياً ألنه كان قرأ الكُتب، فقال

  قمر وساهور يسلُّ ويغْمد  عيب فيه غير أن جبينَه ال

اهرة الفالة ووجه األرض، وأنشد ألمية وذكر أبو عبيدة أن الس. وذكره عبد الرمحن بن حسان بن ثابت
  : بن أيب الصلت

ِلكه  بساهرٍة إذا مكوبتُلْقَى نَمارقُه و  

  : وقال اآلخر

اهرهأهل الس كم خيارخيار  

ٍة وخاِصرهأطعنُهم ِللَب  

  : وقال أبو كبري اهلُذيل

غَميمها يركبن ِم  ساهرةً كأن   وجميمها أسدافُ ليٍل مظِْل

  : قال احلطيئة. إبلٌ مهاريس، شديدات األكل: األكل الشديد؛ ولذلك قيل: واهلَرس

 النار أبدتْ أوجه الخَِفراِت إذا  مهاريس يروي ِرسلُها ضيفَ أهلها

واهلَريس من ذا أيضاً . وأصل اهلَرس الدق الشديد، وبه سمي اهلاوون ِمهراساً. إذا أجدب الزمانُ: يقول
  : قال الشاعر. نبت له شوك، الواحدة منه اهلَراسة: واهلَراس، خمفَّف. ن يدق دقّاً شديداًأل

يطاِبقْن طَْأنراسا  في كّل أرٍض ياله ِطباقَ الكالِب يطَْأن  
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خالصه، من ذلك سرة الوادي وِسر الوادي وسرارة الوادي، وهو أكرمه وأطيبه : والسرة من كل شيء
  .تراباً

  ي - س-ر

  : قال أبو زبيد. راس يريس ريساً وريساناً، إذا مشى متبختراً

درقُصاِقصةٌ أبو ِشبلين و  ريسلهم يحأتاهم بين أر  

القطعة املستطيلة من األدم، واجلمع : والسير. مصدر سار يسري سرياً: والسري. وبه سمي الرجل رائساً
  : قال الشاعر. سيور وأسيار

  على قَلوِصك واكْتُبها بأسياِر  تأمنَن فَزارياً خلوتَ به ال

  : قال خالد بن زهري اهلُذيل ابن أخي أيب ذؤيب. وسار فالن يسري ِسريةً حسنةً

 راٍض سيرةً من يسيرها فأول  فال تَجزعن من سيرٍة أنتَ ِسرتَها

    

النهر؛ هكذا فُسر يف الترتيل، واهللا : والسري. ميع ِسيروسير فالنٌ سريةً، إذا جاء حبديث األوائل، واجل
القوم الذين يسريون اىل : والسِرية. وقد مست العرب سِرياً وسرياً. بين السرِو: ورجل سِري. أعلم

، وهي أعدائهم، وكان أصله من سرى الليل، فكثر ذلك حىت جعلت السرية اخلارجة للحرب ليالً أو اراً
واليد اليسار ضد اليمني، بفتح الياء . واليسر ضد العسر، وأيسر الرجلُ إيساراً. فَعلية من سرى يسري

: وقال بعض أهل اللغة. خذ على يسارك، بفتح الياء: ويقولون. وكسرها، وزعموا أن الكسر أفصح

: ويسر.  أوهلا ياء مكسورة إالّ ِيسارالِيسار، بكسر الياء، شبهوه بالشمال، إذا ليس يف كالمهم كلمة

  : قال طرفة. دحل لبين يربوع بالدهناء معروف

  طافَ والركب بصحراِء يسر  ِذكْر خياٍل عاده هاجه

ورجل أعسر يسر، فأما . احتباس البول: عود اليسر فخطأ، إمنا هو عود اُألسر، واُألسر: فأما قول العامة
  : قال الشاعر. وأيسار اجلزور، الواحد يسر، وهم الذين يتقامرون على اجلَزور.  أعسر أيسر فخطأ:قوهلم

 ما ييِسر األقوام مغروم وكلُّ  لو ييِسرون بخَيٍل قد يسرتُ بها

يسرة ضد املَعسرة، وكذلك واملَ. أي كل ما يتياسر فيه فال بد من أن يغرم مثنه، ومنه املَيِسر الذي نهي عنه
. خذْ ميسوره ودع معسوره، أي خذ ما يسر ودع ما عسر: ويقولون". فنظرةٌ اىل ميسرٍة: "هو يف الترتيل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         821   

وبايعت الرجل فياسرته، إذا . القوم املياِسرون: واليسر. وقد مست العرب يسراً وياِسراً ويساراً وأيسر
  .ملك من ملوك ِحمري: وياِسر منِعم. القليل: ليسريوالشيء ا. ساهلته

  باب الراء والشين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ص - ش-ر

  : قال األغلب. الشرص، واجلمع ِشرصة وِشراص، بكسر الشني، وهي النزعة عند الصدغ

  يا رب شيٍخ أشْمِط العناصي

  ذي ِلمٍة مبيضة القُصاِص

  يِن ظاهِر الشِّراِصصلِْت الجب

مصدر شصرت الناقةَ أشصرها وأشِصرها شصراً، وهو أن تزند يف أِخلٍّة لب ذَنبها تغرز يف : والشصر
الشد الضيق؛ وكل شيء فعلت به ذلك : والتزنيد. أشاعرها إذا دحقَت، أي خرجت رِحمها عند الوالدة

الظيب : والشصر، بفتح الصاد والشني. منها ينبت عليهما الشعرجانب الفرج : واألشعران. فقد زندته
  .الشادن

  ض - ش-ر

  .أُمهلت

  ط - ش-ر

حلَب فالنٌ الدهر أشطُره، : وقوهلم. وشاة شطور، إذا يِبس أحد ضرعيها. النصف من كل شيء: الشطْر
طر اآلخر، وكأن أشطراً مجع شطْر إذا جرب األمور، وأصله من احللب، أي هو حيلُب شطراً مث حيلُب الش

شطْر املَسِجِد : "ويف الترتيل. ونظرت شطْر بين فالن، أي ناحيتهم اليت يقصد إليهم منها. يف أدىن العدد
  : قال الشاعر. ، أي حنوه واللّه أعلم"احلرام

 وخاَل الخليفِة فاستَمِطِر  أِقم قَصد وجِهك شَطْر العراِق

البعيد، وبه سمي الشاطر لتباعده عن : واحمللّ الشطري. السحاب الذي يخال فيه املطركنى باخلال عن 
w  : ومنه. اخلري
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  ز قوماً عداةً وأرضاً شطيرا  جاورتْ بالحجا مليكيةٌ

. معروف، واجلمع شروط وأشراط: والشرط. رديء املال من اإلبل والغنم، واجلمع أشراط: والشرط

وبه سمي الشرط ألم جعلوا ألنفسهم أعالماً .  نفسه هلذا األمر، أي جعل نفسه علَماً لهوأشرطَ فالن
  : قال أوس بن حجر. للناس يعرفون ا

 بأسباٍب له وتوكّال وألقى  فأشْرطَ فيها نفسه وهو معصم

أعصمت ذا احلبل : قاليصف رجالً دلّى نفسه من اجلبل على نبعة ليأخذها، أي هو متعلّق بشيء، ي
جنمان من منازل القمر وهلما نوء : والشرطان. عالماا: وأشراط القيامة. واعتصمت به، إذا تعلّقت به

  : قال العجاج. مطرنا بنوء الشرطَين وباألشراط أيضاً: ويقال. ليس بغزير

  يمن باكِر األشراِط أشراِط  السماِك انقض أو دلِْوي نَوء

    

والشرط أصله الشق، وبه سمي . مِطرنا بنوء الشرط، وهو بطن احلَمل فيما يزعم النجامون: ورمبا قيل
والشريط من اخلُوص من هذا اشتقاقه ألنه يشق خوصه مث يفتل، وهو فَعيل يف موضع . شرطُ احلجام

  .بطن من العرب: شريطوبنو . والشريطة مثل الشرط سواء. مفعول

مل يرضوا : قال أبو حامت. والطّرش ليس بعريب حمض، بل هو من كالم املولَّدين، وهو مبرتلة الصمم عندهم
  .طَِرش يطرش طَرشاً: باللُّكنة حىت صرفوا له فعالً فقالوا

  ظ - ش-ر

  أمهلت 

  ع -ض-ر

ملك من ملوك محري : وشِمر يرعش. عشاناً فهو راعشالرعدة، رِعش يرعش رعشاً ورعشاً ور: الرعش
  .كان به ارتعاش فسمي يرعش

. ما شعرت به ِشعراً وِشعرة وشعورةً: معروف، بتحريك العني وتسكينها، وتقول العرب: والشعر

حب : عريوالش. ليت ِشعري، أي ليتين أشعر بكذا وكذا: وقوهلم. والشاعر مسي شاعراً ألنه يشعر للكالم
املناسك، وهي أنصاب احلَرم، واحدا شعرية هكذا يقول أبو عبيدة، واملَشاعر اليت : وشعائر اّهللا. معروف

  .هي مناسك احلج واحدها مشعر، وهي األنصاب أيضاً
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  .وأشعرت البدنة، إذا طعنت يف سنامها ِمبشقَص أو ِسكَّني لتدمى فيعلم أا بدنة

كل : والشعار. اِملسمار يف قائم السيف: ة الّسيف من فضة أو حديد، وهي رأس الكَلْب، والكَلْبوشعري
ما تداعوا به عند احلرب من ِذكر أب أو أم أو غري : وِشعار القوم. شيء لبسته حتت ثوب فهو شعار له

ضرب من : والشعراء. بطنه إياهوأشعره احلب مرضاً، إذا أ. وأشعر فالنٌ فالناً شرا، إذا غِشيه به. ذلك
ابنة ضبةَ بن أُد ولدت لبكر بن مر أخي : والشعيراء. هذا اخلوخ املعروف: والشعراء أيضاً. الذُّباب أزرق

جنمان، : والشعريان. بل الشعيراء لقب بكر بن مر نفسه: وقال قوم. متيم ابن مر ولده، فهم بنو الشعرياء
إمنا سميت الغميصاء ألا أقلّ نوراً من العبور، : قال أبو بكر. لشعرى العبور والشعرى الغميصاءومها ا

وأشاعر . ما حول حافره من الشعر: وأشاعر الفرس. وسميت العبور ألا تعبر املَجرة، هكذا يقول قوم
: ومن كالمهم للرجل إذا تكلم مبا ينكر عليه. داهية وبراءداهية شعراء و: ويقال. جوانب حيائها: الناقة

جبل معروف، غري : وشعر. مبطَّن ِبشعر: وخف مشعر. العانة: والشعرة. جئت ا شعراَء ذات وبر
 .كثري الشعر: ورجل أشعر وامرأة شعراُء. جبالن باحلجاز معروفان: واألشعر واألقْرع. مصروف

وجاء أمية بن أيب الصلت يف شعره . وتفرق القوم شعارير شذَر مذَر، وشعارير ِقندحرة. نبت: والشعرور
  .بالشيتعور، وزعم قوم أنه الشعري، وال أدري ما صحته

اجلمع ِشراع الوتر، و: والشرع. تنبت النِصي وما أشبهه: ورملة شعراء. كثرية الشجر: وروضة شعراء
  : قال اهلذيل. وِشرع

  خالَل ضلوع الصدِر ِشرع ممدد  ديني فبت كأنّما وعاودني

حيث ينحدر إىل املاء منه، ومنه سميت شريعة الدين إن شاء اهللا تعاىل ألا : وشريعة النهر ومشرعته
على ج : ودور شوارع. ماح للطعن، إذا هم صوبوهاوأشرع القوم الر. املَدخل إليه، وهي الشرعة أيضاً

وما هلم بينهم شرع واحد وشرع واحد، والفتح أعلى، أي . معروف: والشراع، ِشراع السفينة. واضح
. وسقى إبلَه التشريع، إذا أوردها ِشراع املاَء فشربت ومل يستِق هلا. هم سواء، وله يف املال سهم شرع

: والعشر. عشر ذي احلجة: والعشر. عقْد معروف: والعشر". أهونُ السقي التشريع : "اهلمومثل من أمث

ِعشرون فمأخوذ من أظماء اإلبل، أرادوا ِعشراً وِعشراً وبعض عشٍر : وأما قوهلم. جزء من عشرة أجزاء
ِعشرين وذلك أن اإلبل : ني فقالواثالث، فلما جاء البعض جعلوها ثالثة أعشار فجمعوا ِعشرين على ِفعل

ترعى ستة أيام وتقرب يومني وتِرد يف اليوم التاسع وكذلك الِعشر الثاين، فصار الِعشران مثانية عشر يوماً 
  : قال ذو الرمة. آخر األظماء: والِعشر. وبقي يومان من الِعشر الثالث فأقاموه مقام ِعشر

حنين ق نارهاللِّقاح الخُوِر حر  ى فوق أكبادها الِعشْروزعاِء حربج  
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وليس يف كالم العرب فاعوالء : قال أبو بكر. يوم سمي يف اإلسالم ومل يعرف يف اجلاهلية: وعاشوراء
ممدوداً إالّ عاشوراء، هكذا قال البصريون، وزعم ابن األعرايب أنه مسع خابوراء، أخربين بذلك حامد بن 

وناقة عشراء، إذا بلغت يف محلها عشرة . ذا احلرف أصحابنا، وال أدري ما صحتهطرفة عنه، ومل جيىء 
  : قال الشاعر. أشهر وقرب ِوالدها، واجلمع ِعشار

  يدلُّ بها أخا الركِْب الِعشار  رحبةٌ وبها ِعشار بالد

. امل، كذا قال أبو عبيدة واهللا أعلمهي اإلبل احلو: ،قالوا"وإذا الِعشار عطِّلَت:"وكذا فسروا يف الترتيل

بنو أبيه األدنون الذي يعاشرونه، : وعشرية الرجل. وعشر احلمار تعشرياً، إذا نهق عشراً يف طَلَق واحد
" وأنِذر عشريتك األقرِبني: "وهكذا ذكر أصحاب املغازي أن النيب صلى اّهللا عليه وآله وسلم ملا أنزل عليه

ولك عشر . امرأته اليت تعاشره يف بيته، وهو عشريها أيضاً: وعشري الرجل.  بين عبد منافيا: قام فنادى
. أنصباؤها إذا قُسمت بني الناس: وأعشار اجلَزور. نبت معروف: والعشر. هذا املال وعشريه وِمعشاره

زاه رسول اهللا صلى اهللا موضع معروف غ: وذو العشيرة. وعشر اجلزار ِخرية اللحم، إذا أخذ منه أطايبه
: وِقدر أعشار. قوم من العرب يف غَطَفان هلم حديث ال أستجيز ِذكره: وبنو العشراء. عليه وآله وسلم

  : عظيمة، وقد فسروا بيت امرىء القيس

  بسهميِك في أعشار قلٍب مقتَّل  ذَرفَت عيناِك إالّ لتضرِبي وما

بل أراد أن قلبه قُسم : وقال آخرون. شِعب كما تشعب الِقدرأراد أن قلبه كُِسر مث : قال البصريون
أعشاراً كأعشار اجلَزور فضربت بسهميها فخرج الثالث وهو الرقيب فأخذت ثالثة أنصباء مث ثنت 

وفالن حسن . فخرج السابع وهو املعلَّى فأخذت سبعة أنصباء فاحتازت قلبه أمجع، وهو أحسن التفسريين
رةالعشرة واملعاش.  

آخر شعر : والعرشان من الفرس. ظُلَّة من شجر أو حنوه، واجلمع عرش: والعريش. السرير: والعرش
قال ذو . ضربه فثَل عرشيه، إذا قتله: ويقال. ثلّت عروش بين فالن، إذا تشتتت أمورهم: ويقال. العرف
  : الرمة

   عرشَيه الحسام المذكّروقد ثَلَّ  وعبد يغُوثَ تَحجُل الطير حوله

فيشرف عليها، ورمبا . وبئر معروشة، إذا طُرح عليها خشب يقف عليه الساقي. أيضاً"ويروى عرشيه 
  : قال الشاعر. سميت معروشةً أيضاً إذا ظُلِّلت

w حاجاِت الفؤاِد بزيمرا تسلّيت  ولما رأيتُ األمز عرش هِويٍة
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وعرشت الكرم تعريشاً وعرشته عرشاً، إذا جعلت حتته خشباً ليمتد عليها، وكرم . اسم ناقته: زيمر
  .اسم رجل: وعرشان. معروش ومعرش

  غ - ش-ر

شغرت أرض بين : شغر الكلب برجله، إذا رفعها ليبول فهو شاغر، مث كثر ذلك يف كالمهم حىت قالوا
وشغر الرجل املرأةَ للِجماع وأشغرها أيضاً، إذا رفع . مينع عنهافالن، إذا مل يكن فيها أحد حيميها وال 

، وهو أن يتزوج الرجالن كل واحد منهما بأخت صاحبه "ال ِشغار يف اإلسالم : "ويف احلديث. رجليها
وتفرق الفوم . نبت، زعموا: والشغرور. أو بنت صاحبه ليس بينهما مهر، وكان ِمن ِفعل أهل اجلاهلية

رغشرِبغ روقالوا ِشغ ،رغموضع: والشاغرة.  ب.  

لغة ميانية، زعموا أنه مثر : الضفدع الصغرية، واجلمع شروغ والغرش: والشرغ، بفتح الشني وكسرها
  .شجر، وال أحقّه

  ف - ش-ر

ء مرشوف رشفت املاَء أرِشفه وأرشفه رشفاً، إذا استقصيت شربه من اإلناء حىت ال تدع فيه شيئاً، واملا
  .رشف الرجلُ ِريق املرأة رشفاً: ومرتشف، وكذلك رشف الريِق، يقال

  .ما بالدار شفْر، أي ما ا أحد، وال يكادون يقولون ذلك إالّ يف النفي: والشفْر من قوهلم

بئر، وشفري حرفه، شفري النهر وشفري ال: وشفري كل شيء. منِبت شعر اجلَفن، واجلمع أشفار: والشفْر
السكني : حده والشفْرة: وشفْرة السيف. موضع: وشفار. حروف أشاعره: الوادي وكذلك شفْر الفَرج

وِمشفَر البعري ومشفَره أيضأ مثل اجلَحفَلَة من الفَرس والشفة من . أيضاً، ويسمى إزميل احلَذّاء شفْرة
  .نه شعرويربوع شفاري، وهو الذي على أذ. اإلنسان

    

والرجل . أعلى جسمه: وشرف اإلنسان. علو احلسب: والشرف. موضعان بنجد: والشرف والشريف
الطويل األذنني، وبه سمي الرجل : والرجل األشرف. شريف، والذي دونه ال حسب له مشروف

وشرفت القصر . ع معروفموض: وشراف. مِسنة: وناقة شارف. مرتفعة عالية: وناقة شرافية. أشرف
  .وأذُن شرافية وشفارية، إذا كانت عالية طويلة وعليها شعر. وغريه، إذا جعلت له شرفاً

وافترشت األرض، إذا اتخذا فراشاً، وافترش الرجلُ املرأةَ . مصدر فرشت الِفراش أفرشه فَرشاً: والفَرش
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: ها بعد نتاجها بسبعة أيام، واجلمع الفرائش، قال األصمعياليت يحمل علي: والفَريش من اخليل. كذلك

  : قال ذو الرمة. وهو خري أوقاا يف النتاج

 الفرائشُ والسلب القياديد له  باتت يقحمها ذو أزمٍل وسقَتْ

قَتلْب: يصف آتناً، وسلوب، وهي اليت فقدت ولدها، و: مجعت املاء يف رمحها، والسالفَريش يف مجع س
وكذلك . صغارها اليت ال يحمل عليها، الواحد واجلمع فيه سواء: والفَرش من اإلبل. اخليل واحلمري سواء

  .، واهللا أعلم"حمولةً وفَرشاً: "فُسر يف الترتيل يف قوله جلّ وعز

ابعون تتابع الفَراش يف فيتت: " ويف احلديث. مجع فَراشة، وهي دويبة تطري بالليل فتسقط يف النار: والفَراش
  : قال النابغة. عظام رقاق متداخلة يف مقدمه حتت اجلبهة واجلبينني: وفَراش الرأس". النار

  ويتْبعها منهم فَراشُ الحواجِب  فضاضاً بينهم كلُّ قونٍَس تطير

ذا تزوج كرائم فالن كرمي املفارش، إ: النساء، ويقال: واملَفارش. الفضاء الواسع من األرض: والفَرش
. وفَراشة القفْل أحسبها عربية صحيحة، وقد مسوها اِملنشب. كل ما افترشته: واملَفارش أيضاً. النساء

وما بقي من . ال سنام له: وأكَمة مفترشة الظهر، إذا كانت دكّاء، وكذلك الناقة، ومجل مفتِرش الظهر
  .الغدير إالّ فَراشة، أي ماء قليل

  ق - ش-ر

قالرقاً، بفتح الراء: ششل رببالن ق، بكسر الراء. مصدر رشقتشا: والر رشقالسهام بعينها اليت ي .

وأرشقِت الظبيةُ، إذا مدت عنقها، وأرشقت املرأة، . خفيف اجلسم لَِبق، واملصدر الرشاقة: وغالم رشيق
ورشقَه بالكالم، كأنه رماه به .  ومراشقإذا تابعت نظرها، واملرأة والظبية مرِشقتان، واجلمع مرِشقات

  .كالرمي بالنبل

ورقّش فالن . فيها ألوان من سواد ومحرة وغريمها، واإلسم الرقشة والرقَش: النقْش، حية رقشاء: والرقْش
  : قال رؤبة. الكالم، إذا متَّ وكذب

  عاِذَل قد أولعِت بالترقيش

  إلي ِسرا فآطْرقي وِميشي

  : قال الراجز. وتسمى ِشقِشقَة البعري رقشاء ملا فيها من اختالف األلوان.  كالمه أيضاً، إذا زورهورقّش

  جرجر في رقْشاء مثل الحب  إذا جرجر بعد الهب وهو
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ومسيت املرأة رقاش، معدولة عن راقشة، ويف العرب بطون ينسبون إىل . يف ِشقِْشقَة كاحلُب: ويروى
اش، وهن أمهام، يف بكر بن وائل بنو رقاش، ويف كلب رقاش، وأحسب أن يف ِكندة بطناً أيضاً يقال رق

  .والذين بالبصرة من بكر بن وائل بنو رقاش. هلم بنو رقاش

دودة : احلُمطوط: دويبة تكون يف العشب شبيهة باحلُمطُوط فيها حمرة وصفرة، قال أبو بكر: والرقشاء
  : واملُرقشان الشاعران كالمها من بين قيس بن ثعلبة، وإمنا سمي األكرب منهما بقوله. يحةمنقوشة مل

  رقَشَ في ظهر الكتاب قَلَم  قَفر والرسوم كما الدار

حمرة صافية حيمر معها السبيب واملَعرفة : حمرة تعلو البياض، والشقْرة يف اخليل: والشقْرة يف اإلنسان
  : قال الشاعر. نور أمحر شبيه بالشقائق، أو هو هو: والشِقرة. ة، الذكر أشقر واألنثى شقراءوالناصي

  وعال الخيَل ِدماء كالشَِّقر  القوم كأساً مرةً وتَساقَى

بطن من بين عمرو بن متيم، وأبوهم احلارث ابن مازن بن عمرو بن متيم، وإمنا سمي احلارث : وبنو شِقرة
ِقر بقولهالش :  

 من دماء القوم كالشَِّقرات به  وقد أحِمل الرمح األصم كعوبه

    

بطن من العرب كانت أمهم : واألشاقر. بطني أحسبهم من بين ضبة: وبنو شِقرة أيضاً. فسمي شِقرة
عم، منهم كعب بن مراء، وأبوهم أسعد بن مالك بن عمرو بن مالك بن فَهقَيى الشدان األشقري تسم

  .الشاعر، ومن مواليهم شعبة بن احلجاج احملدث

. خبرته بشقوري، أي حبايل وأمري: ويقال. نبت، وقالوا الشقارى بالتشديد، وقالوا الشقّار: والشقَارى

  .جاء فالن بالشقَر والبقَر، ويقال بالشقَارى والبقَارى، إذا جاء بالكذب: ويقال

  .حصن بالبحرين قدمي وله حديث: واملشقَّر. رب أشقَر وشقْران وشقرياًوقد مست الع

  .منابت أحرار البقل، النصي وما أشبه ذلك، الواحد مشقَر: واملَشاقر

مطالع : مطِْلع الشتاء ومطِْلع الصيف، واملَشارق: والشرق ضد الغرب، واملَشِرق ضد املَغِرب، واملَشِرقان
وشرقَِت الشمس، إذا طلعت، وأشرقت، إذا امتد . ىت تعود إىل املَطِْلع األول يف احلولالشمس كلَّ يوم ح

صنم كان يف : والشارق. ، أي ما طلع قرن الشمس"ال أفعل ذلك ما ذَر شارق: " ويقال. ضوءها
ق الرجل وشِر. اسم أيضاً: وشِريق. اجلاهلية، وبه مست العرب عبد الشارق، هكذا يقول ابن الكليب

  : قال عِدي بن زيد. يشرق شرقاً، إذا اغتص باملاء

w  كنتُ كالغَصان بالماء اعتصاري  بغير الماء حلقي شَِرق لو
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املوضع الذي يستدرى فيه من الريح وتطلع فيه الشمس، : واملَشرقَة، بضم الراء وفتحها. النجاة: االعتصار
  : قال الشاعر.  الشمسحيث يقعد املتشرق يف: وقال يف اإلمالء

 مثل مشرقَة الشتاِء بعيٍش  تريدين الطالقَ وأنِت عندي

  .ِمشريق آلة من آلة الباب: موضع، وقال سيبويه: وِمشريق. مثل مشرقة الشمال: ويروى

  : قال أبو ذؤيب. املصلَّى: واملشرق

  بصفا المشرق كلَّ يوم تُقْرع  كأني للحوادث مروةٌ حتى

. ام التشريق اليت بعد األضحى إمنا مسيت بذلك ألم كانوا يشرقون اللحم فيها، أي يبسطونه ليجفوأي

. ولطمه فشِرق الدم يف عينه، إذا امحرت واشرورقت. وشِرق الثوب بالصبغ، إذا امحر فاشتدت حمرته

  : دم إىل شريح أو إلّى الشعيب فقالوذكر األصمعي أن رجالً لطم رجالً فاشرورقت عينه واغرورقت فق

  بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا  لها أمرها حتى إذا ما تبوأت

وناقة . املصدر: مجع شرق، واإلشراق: واألشراق. يقول إنه ال حيكم فيها حىت ينظر إىل ما يصري أمرها
  .شرقاء، إذا شقَّت أذا بنصفني طوالً، وكذلك شاة شرقاء

وقد كثر الكالم يف : قال أبو بكر. اجلمع، تقرش القوم، إذا جتمعوا، وبه مسيت قُريش لتجمعها: القَرشو
سميت قُريش بقريش بن يخلُد بن غالب بن : قُريش دابة من دواب البحر، وقال آخرون: هذا فقال قوم

سميت : جت ِعري قريش، وقال قومقَِدمت ِعري قريش وخر: ِفهر وكان صاحب عريهم فكانوا يقولون
قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أيب : قريشاً ألن قُصيا قرشها أي مجعها، فلذلك سمي قُصي جممعاً

  : لَهب

 جمع اهللا القبائَل من ِفهر به  أبونا قُصي كان يدعى مجمعاً

  : وقال أيضاً

 سميت قريش قُريشا اوبن  نحن كنّا سكّانَها من قُريٍش

تقارشت الرماح يف احلرب، إذا تداخل : ويقال. تقرش الرجلُ، إذا ترتّه عن مدانس األمور: وقال آخرون
  : قال أبو زبيد. بعضها يف بعض

 إالّ للدلْو والمرس أبكيك  إما تَقَارشْ بك الرماح فال

  .وقد مست العرب قُريشاً ومقاِرشاً

راً، إذا انتزعت عنه قشره: روالقَشت الشيء أقِشره قَشرمشؤوم، ومثل من : ورجل قاشور. مصدر قَش
wورجل أقشر، إذا أفرطت حمرته حىت ينقشر . ، وهو فحل من اإلبل، وله حديث"أشام من قاِشر: "أمثاهلم
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  .لقب شاعر معروف: واألقَيِشر. جلده، وامرأة قَشراُء كذلك

  : قال الراجز. مجِدبة ال خري فيها: وسنة قاشورة. يلة من العرب معروفةقب: وبنو قُشير

 عليهم سنةً قاشوره فآبعثْ

هتحتلقُ الماَل احتالقَ النُّور  

  ك - ش-ر

  .شكرتك: الشكر هللا، وشكرت لك النعمى، وال يكادون يقولون: الشكر من قوهلم

    

: وشوكَر. بطن من بكر بن وائل: وبنو يشكُر. بطن من األزد: شكْروبنو . قبيلة من همدان: وبنو شاكر

ما نبت من العشب حتت ما هو أعلى منه : والشكري. اسم من أمسائهم، الواو زائدة، واشتقاقه من الشكر
خالل الشيب شعر ينبت : والشكري أيضاً. الشعر الصغار يف معرفة الفرس: والشكري أيضاً. فال يزال ضعيفاً

  : قال الراجز. ضعيفاً

إذ الح بك القَتير اآلن  

قد صار له شَِكير والرأس  

ك الغَيورذَرحال ي ونام  

اشتكرِت : ورمبا استعري ذلك للسحاب فيقال. أشكر أيضاً: واشتكر ضرع الناقة، إذا امتأل لبناً، ويقال
  : قال الشاعر. ع املرأةبض: والشكْر. السحابةُ، إذا كثر ماؤها

 بشَكِْرها ليالً تماما خلوتُ  وبيضاِء المعاصم إلِْف لَهٍو

أأن سألتك مثن شكِْرها وشبِرك أنشأت تطُلها : "واختصم رجل وامرأة إىل حيىي بن يعمر فقال حيىي للرجل
بئر ضهول، إذا كانت قليلة املاء، : ويقال. تعطيها قليالً قليالً: متطُلها، وتضهلها: قوله تطُلّها" وتضهلها 

  .يستبني عليها أثر الغذاء سريعاً، وكذلك الفرس: وامرأة شكور. وكذلك ناقة ضهول، إذا قلّ لبنها

وشارك فالن فالناً ِشرك ِعنان أو ِشرك مفاوضٍة، . مصدر شِركْت الرجل يف ماله أشركه ِشركاً: والشرك
  : قال الشاعر. من املال بعينه، واملفاوضة يف مجيعهفالِعنان يف صنف 

 ِشرك ِعناٍن وهو أسوار مسكان  أبى ابن كُزمان كعب أن يصاهره

مصدر أشرك : واإلشراك باهللا جلّ وعز. وشريك الرجل ومشاركه سواء. الفارس: األسوار بالفارسية
wمعروف، واجلمع شرك، وشركت : وِشراك النعل. تعاىلإشراكاً، وهو أن يدعو هللا شريكاً، تبارك ربنا و
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الطريق الدقيق ينشعب عن جادة، : والشراك. أشركتها إشراكا، وليس بالعايل: النعلَ تشريكاً، وقال قوم
وقد مست العرب شريكاً . ِحبالته، الواحدة شركَة، واجلمع شرك أيضاً: وشرك الصائد. واجلمع شرك

وبنو شريك بن مالك بن عمرو بن مالك بن فَهم، منهم مسدد بن . ، وهو أبو بطن منهموشريكاً
  .مسرهد، ومن مواليهم مقاتل بن سليمان

  .والكَِرش لنوات األربع من اخلُف والظِّلف مثل املعدة لإلنسان، واجلمع أكراش وكُروش

األنصار : "النيب صلّى اّهللا عليه وآله وسلّمويف حديث . وعاء حيفظ فيه نفيس متاعه: وكَِرش الرجل
كَِرشي، أي مددي، أي الذين : ، أي الذين أطلعهم على أسراري، ووجه احلديث"كَِرشي وعيبيت

وكرش فالن وجهه، . وتكرش القوم، إذا جتمعوا. استمدهم ألن اخلُف والظِّلف يستِمد اِجلرة من كَِرشه
ونزل بنا . أبو قبيلة من العرب: اآلِمري بن مهرة بن حيدان بن آحلاِف بن قُضاعةوكُرشان بن . إذا قبضه

. فأما األكارس فاجلماعات، ال واحد هلا من لفظها، بالسني غري معجمة. أكراش من الناس، أي مجاعات

  .ضرب من النبت: والكَِرشة أيضاً

  : قال الشاعر. ضاحكاً أو متغيظَاًوالكَشر أن يبدي الرجلُ ثناياه وأنيابه ورباعياته 

  إذا افْتر يوماً كاِشراً غير ضاحِك  ظنُّكم بآبن الحواري مصعٍب فما

  ل - ش-ر

  .أمهلت

  م - ش-ر

  .الرشم فارسي معرب، وقد أعرب فقيل روشم وروسم

ه رمشاً، إذا تناولته بأطراف اللمس باليد أو التناول بأطراف األصابع، رمشته أرمشه وأرمش: والرمش
  .مرشته أمرشه مرشاً: ويقلب أيضاً فيقال. أصابعك

  .ومشَّر يف أمره تشمرياً، إذا جد. التبختر، شمر يشمر مشْراً، إذا مر متخايالً: والشمر

ل مشَّري، إذا كان جادا يف ومنه رج. ومشَّر أذيالَه هلذا األمر، إذا تأهب له. ومشَّر من ثيابه، إذا قبضها إليه
  .ملك من ملوك ِحمري: وشِمر يرعش. وقد مست العرب شِمراً ومشمراً. أموره

وأبرهة األشرم احلبشي ملك احلبشة، . شرمت عني الرجل، إذا شققت جفنه األعلى: الشق، يقال: والشرم
  : قال الشاعر. ة شرمي، إذا زندت فشِرمت أشاعرهاوناق. وهو صاحب الفيل، مسي بذلك لشرم كان بعينه

w  مشرمةُ األشاعِر بالمذاري  ِهمةٌ ال خير فيها وناب
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  .وكل شق يف جبل أو صخرة ال ينفذ فهو شرمي. مفْضاة: وامرأة شرمي

  .التناول بأطراف األصابع كالقَرص، مرشه ميرشه مرشاً: واملَرش

    

  .متشر الرجل، إذا اكتسى وحسنت حالُه: وهلمواملَشر من ق

بطن من : وبنو اِملشر. ورجل ِمشر، بكسر امليم، وهو الشديد احلُمرة األقشر. ومتشر العود، إذا أورق
  : ومنه قول الشاعر. ومشرت الشيَء أمشره مشراً، إذا أظهرته. مذِحج

 زماٍن ِقدرنا لم تُمشَِّر وأي  فقلتُ أِشيعا مشِّرا الِقدر حولَنا

  .الكُردة، وليس بالعربية الصحيحة: واملَشارة. أي مل تظهر

  ن - ش-ر

: أصل بناء فعل الراشن، وهو الذي تسميه العامة الطُفَيلي، رشن يرشن رشناً ورشوناً، ومنه يقال: الرشن

  .رش الكلب يف اإلناء، إذا أدخل رأسه فيه

. بطن من العرب أحِسبهم من بين ِكنانة: وبنو ِشنري. ل بناء الشنري، وهو السيىء اخلُلقأص. والشنر

  : قال الشاعر. أقبح العار: والشنار

 ترفع لوالدها شَنارا ولم  من الخَِفرات لم تفضح أخاها

نشرت العود باِملنشار مصدر نشرت الثوب وغريه أنشره نشراً، ونشرت احلديثَ، إذا أذعته و: والنشر
  : قال الشاعر. نشراً، ووشرته وشراً وأشرته أشراً، يف لغة من مسى اِملنشار منشاراً

  أناشر ال زالت يمينك آِشره  عيَل األيتام طعنةُ ناِشره لقد

، يف "راضيٍةيف ِعيشٍة : "وهذا فاعل يف موضع مفعول كقوله تعاىل: قال أبو بكر. أي مأشورة باملئشار
ونشر اهللا . وما أحسن نشر األرض، إذا ابتدأ فيها النبت. وشِممت نشر الطِّيب، أي رائحته. معىن مرضية

  : قال الشاعر". مثّ إذا شاء أنشره: "ويف الترتيل. امليت وأنشره لغتان فصيحتان، وامليت منشور ومنشر

 جباً للميت الناشِرع يا  حتى يقوَل الناس مما رأوا

وانتشر الفحلُ، إذا أنعظَ أو رولَ، . ونشرت عن املريض، إذا رقيته حىت يفيق، وهي النشرة. أي املنشور
الرائحة، وأكثر ما تخص به الرائحة الطيبة، ورمبا سميت اخلبيثة : والنشر. والترويل أن يألىلء والينعظ

يب اليبيس مطر يف دبر الصيف فيتفطّر بورق، وهو داء إذا أكله املالُ يصيبه أن يص: والنشر. أيضاً نشراً
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وقد مست العرب ناشرة، وأحسب اشتقاقه من نشرت الشيء . السهام ويهرب الناس منه بأمواهلم
  : قال الشاعر. أن ينبت الشعر على الدبر وحتته فساد: والنشر. باِملنشار

  كما طَر أوبار الِجراب على نَشْر  ضاغنوإن قيل اصطلحنا ت وفينا

 ِجن بالبغْضاء والنَّظَِر الشَّزِر وال  ما رآني ظَلَّ كاِسر عينه إذا

  : قال الشاعر. ِخالف الطي: والنشر

  والسوقُ يطويه وينْشُره

: ديث احلسن رمحه اّهللالنضح إذا صببت املاء من إناء يف إناء أو صببت عليك فانتشر، ومنه ح: والنشر

  ".أمتلك نشر املاء ال أم لك؟ "

وليس يف كالمهم راء قبلها . والنرش زعم بعض أهل اللغة أنه التناول باليد، نرشه نرشاً، وال أعرف ذلك
  .نون، وال تلتفت إىل نرجس فإنه فارسي معرب

  و - ش-ر

  .لرْشوةمصدر رشاه يرشوه رشواً، واالسم ا: الرشو

مصدر شرت العسلَ أشوره شوراً فهو مشور، وأشاره يشريه فهو مشار، واشتاره يشتاره فهو : والشور
  : مشتار، وأىب األصمعي إال شرته فهو مشور، وأنشد يف ذلك

نجبي كأنا من الزنيشورا  جياً مل بات بفيها وأر  

  : دي بن زيد، وأنكر بيت ع"أشرت العسلَ "ورد 

  وحديث مثل ماذي مشاِر  سماع يأنَن الشيخُ له في

: والشوار. متاع البيت: والشوار. فأما اشتار يشتار فهو افتعل يفتعل، وال يوضح أِمن فعلَ هو أو من أفعلَ

هو رجل ، و"جليس قَعقاع بن شور: "والد قعقاع بن شور الذي يضرب به املثل فيقال: وشور. الفَرج
  .املوضع الذي يعرض فيه: ومشوار الدابة. شريف

  : قال احلارث بن ِحلِّزة. هذا شروى هذا، أي مثله: أصل بناء قوهلم: والشرو

  شَروى أبي حسان في اإلنْس  ابن ماِريةَ الجواِد وهل وإلى

: رافها، وأحسب أن أصله من قوهلمأسنان موشرة حسنة الوشر، وهو التحزيز يف أط: والوشر من قّوهلم

  .وشرته باِمليشار وشرته

w  ه - ش-ر
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والرواهش واحدها راهش، . رجل رهيش العظام، إذا كان دقيقَها قليلَ اللحم عليها: الرهش من قوهلم
    : قال الشاعر. وهو عصب باطن الذراع

  ِدالصاً تَثنَّى على الراهش  وأعددتُ للحرب فَضفاضةً

قال امرؤ القيس. مرهف رقيق: هيشوسهم ر :  

  كتلظّي الجمِر في شَرِره  ِبرهيش من كنانته

  .يريد أن هذا السهم قد أرقه باِملبرد وهو الضئيل، يعين الرهيش

ورجل شهري ومشهور . وشهرت احلديث، إذا أظهرته. وشهرت السيف، إذا انتضيته. معروف: والشهر
م. نبيه: خبري أو شرثْعران وهو أبو قبيلة من العرب من خهرياً ومشهوراً وشت العرب شهراً وشهوقد مس .

  .بياض النرِجس، هكذا قال أبو حامت: واألشاهر

  .النهم، رجل شِره وامرأة شِرهة: والشره

  .ئدةخفْة الشيء ورقّته، ومنه اشتقاق اهلَيشر، وهو نبت ضعيف، الياء منه زا: واهلَشر

  : قال الراجز. واهلَرش من ارش الكالب، ارشت ارشاً واهترشت اهتراشاً

  كأنما داللُها على الفُرشْ

  من آخر الليل كالب تهترش

  .وقد مست العرب هراشاً ومهاِرشاً

  ي - ش-ر

  .ترشيت الرجل ورشيته، إذا الينته ترشيةً وترشياً: الرشي أصل قوهلم

فالن ال يريش : "ومثل من أمثاهلم. عروف، ومنه ِرشت السهم أريشه ريشاً، إذا جعلت له قذَذاًم: والريش
  .وتريش الرجلُ، إذا حسنت حاله. ال ينفع وال يضر: ، معناه"وال يربي

: احلال اجلميلة، وقد قُرىء: والرياش. وراشين فالن يريشين ريشاً، إذا استبانت منه عليك حال حسنة

برحاهلا، : بريشها: وأعطاه مائة بريشها، اختلف يف هذا املعىن فقال األصمعي. أيضاً" ورياشاً"و " وريشاً"
  .كانت امللوك إذا حبت ِحباًء جعلوا يف أسنمة اإلبل ِريشاً ليعرف أنه ِحباء امللك: وقال أبو عبيدة

  .ة والشارة، وأصله الياءفالن صير شير، إذا كان حسن الصور: والشير من قوهلم

  : قال الراجز. ضرب من الشجر يتخذ منه الِقِسي: والشريان. ورق احلنظل: والشري

w  ِشريانة تَمنع بعد ِليِن
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وشِري الرجلُ يف األمر يشرى . وشِري جلده يشرى شرى شديداً، إذا ظهرت فيه حدور، أي آثار وبثور
  .ي يف قول قوم، وهو أقبح القولني عندهموبه سمي الشار. فيه، ِإذا جل

والشراة تقول إمنا تسموا بذلك ألم شروا أنفسهم هللا تعاىل، أي باعوها، ومن ذلك شِري السحاب، إذا 
قال . الناحية، مقصور، واجلمع أشراء: والشرى. دام مطره كأنه جلّ يف املطر، وهذا يرجع إىل القول األول

  : الشاعر

نَني لُِعنمربعد يوم ص ى الفُرات وبعد يوم الخندِق  الكواعبِبشَر  

  : وقال الشاعر

  لقد شعلتُ كلَّ شَرى بنار

  .أي كل ناحية

  : قال امرؤ القيس. أِشر الشيُء، إذا أظهر: ويقال

  علي ِحراصاً لو يِشرون مقتلي  أحراساً إليها ومعشَراً تجاوزتُ

  : وقال كعب بن جعيل. السنييِسرون، ب: ويروى

  وحتى ُأِشرت باألكُفّ المصاحفُ  برحوا حتى رأى اللّه ِفعلَهم وما

  .وللراء والشني والياء مواضع تراها يف االعتالل إن شاء اّهللا تعاىل

  باب الراء والصاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ض -ص-ر

  .أمهلت

  ط -ص-ر

  .العتود من الغنم، بالصاد والسني: لصطْر يف بعض اللغاتوا. معروف، بالصاد والسني: الصطر

  .معروف، بالصاد والسني: والصراط

  .مسرط الطعام، بالسني والصاد، والسني أعلى: واملَسرط

الكتاب، بالسني والصاد: والطِّرس.  
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  ظ -ص-ر

  .أمهلت

  ع -ص-ر

تديرة، الواحدة رصيعة، وكل حلقة يف ِحلية ِحلية السيف إذا كانت مس: والرصائع. الضرب باليد: الرصع
  : قال الشاعر. سيف أو سرج أو غري ذلك مستديرٍة فهي رصيعة

 وصار الرصيع نُهيةً للحمائل  ضربناهم حتى إذا اربثّ جمعهم

: تفرق، والنهية: اربثّ: انكبوا على وجوههم فصارت أجفان السيوف يف موضع احلمائل، وقوله: يقول

والرصع مثل الرسح سواء، رجل أرصع وامرأة رصعاُء، وهو . غاية، وكل شيء انتهيت إليه فهو نهيةال
  : قال جرير. خفة املؤخر

صعاءانيٍة يخْلَقُ ابنُها ورفي اللحم والدم  ِهز نلئيماً إذا ما ج  

رصعه بالرمح : الطعن الشديد، يقال: والرصع. فراخ النحل، الواحدة رصعة، بسكون الصاد: والرصع
  : قال الراجز. وأرصعه، وهو شدة الطعن

  وخْزاً إلى النِّصف وطعناً أرصعا

    

  وفوقَ أغياب الكُلَى وكَسعا

. رعصه، إذا ضربه، وضربه حىت ارتعص، أي التوى من شدة الضرب: الضرب، من قوهلم: والرعص

  : قال الراجز. وتوارتعصِت احليةُ، إذا الت

هيإالّ ارتعاصاً كارتعاص الح  

هينِْكبعلى شرا سيفي وم  

. وارتعص اجلدي، إذا طفر نشاطاً، وأحسب أن هذا مقلوب عن اعترص الفرس وارتعص، ومها واحد

  : قال أوس بن حجر. وارتعص الرمح ارتعاصاً، إذا اشتد اهتزازه

مأص كعوب ا كأنينيدال  هرنَصا مجزاصا مرِب عى القَسنَو  

  .رعصِت الريح الشجرةَ، إذا نفضت أغصانها: والرعص شبيه بالنفض من قوهلم

وتصاعر الرجل وتصعر، إذا لوى . داء يصيب اإلبل فتلتوي منه أعناقُها، وبه سمي املتكرب أصعر: والصعر
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ه من الِكربدوجلوذكر أبو عبي. خ ك للناس: "دة أن من هذا قوله عزخد غرت العرب ". وال تصوقد مس
  : قال مهلهل. أحد فرسان العرب املذكورين: وصعري بن كالب. أصعر وصعيراً وصعران

  إذ نبيع الخيَل بالِمعزى اللِّجاِب  أبناؤنا من ِفعِلنا عِجبتْ

 ل صعير بن ِكالِبما قا غير  أن لدينا عقْبةً عِلموا

واحدها لَجبة، بسكون اجليم، وهي اليت قد ارتفع لبنها، وإمنا سكّنوا يف اجلمع لَجبات ألا : اللَّجاب
ويقال . مجع ماِعز مثل صاحب وصحب: واِملعزى ال واحد هلا من لفظها، ومعز، بسكون العني. صفة
وهذه الكلمة لصعري بن ِكالب ملا جاءهم مهلهل . يبة العهد بالنتاجقر: اللجاب من قوهلم عنز لَجبة: أيضاً

واّهللا ال نرعيهم حىت يبيعوا املُهرة الشوهاء : "يسأهلم مرعى وهم يف املهادنة اليت كانت بينهم فقال صعري
هي الواسعة : االقبيحة إال من اخليل فإا احلسنة منها، وقالو: بالعرت اللَّجبة، الشوهاء من كل شيء

. صمغ شجٍر يستطيل ويلتوي، واجلمع صعارير: والصعرور. األشداق، فقال مهلهل حيئنٍذ هذه األبيات

  : قال الشاعر

  ولم يجدوا إال الصعارير مطْعما  أورق العوفي جاع ِعيالُه إذا

ةً، وليس بثبت قال ضربه فاصعنرر، أي التوى من الوجع، وتسمى دحروجة اجلعل صعرور: ويقال
  : الراجز

  يبعرن مثل الفلْفُل المصعرِر

  .مصدر صرعت الرجلَ أصرعه صرعاً، فهو صريع ومصروع: والصرع

رجل : ورجل صرعة، إذا كان كذلك، بفتح الراء، فإذا قلت. ورجل ِصريع، إذا كان حاذقاً بالصراع
األبواب، واحدها ِمصراع، وال يكون الباب : واملَصاريع. هصرعة، فهو الذي يصرعه كلّ من صارع
. ِمصراع الشعر، ألنه نصف بيت فشبه ِمصراع الباب به: ِمصراعاً حىت يكون اثنني، ومن ذلك قيل

  .ما أراه الصرعين، أي غدوةً وعِشيةً: تقول. الغداة والعِشي: والصرعان، بكسر الصاد وفتحها

عِرص الربق يعرص عرصاً وعرصاً، وارتعص ارتعاصاً، وهو اضطرابه يف السحاب : هلموالعرص من قو
  .فالربق عراص، ورمبا سمي السحاب عراصاً الضطراب الربق فيه

خشبه توضع يف وسط سقف البيت : والعرص. ما ال بناَء فيه، واجلمع عرصات وِعراص: وعرصة الدار
  .مل يستحكم نضجه: وحلم معرص. النشاط: والعرص. ويوضع عليها أطراف اخلشب

  .الدهر: والعصر

w  : قال الشاعر. امللجأ، وهو املعتصر أيضاً: والعصر
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  يحول بين حمار الوحش والعصِر  وهوة مستوِهل زِعل وصاحبي

  : قال عدي بن زيد. وكل ما التجأت إليه من شيء فهو عصر ومعتصر وعصرة

  كنتُ كالغَصان بالماء اعتصاري  غير الماء حلقي شَِرقب لو

فيه يغاثُ الناس وفيه : "وذكر أبو عبيدة أن قوله تعاىل. بطن من العرب من عبد القيس: وبنو عصر
ما سال منه إذا عصر، وليست العصارة بالثَّجري : وعصارة كل شيء. ينجون من اجلَدب: ، قال"يعِصرون

قال الشاعر. ةكما تقول العام :  

عصر ماؤه والعودي  ارهصولكل عيداٍن ع  

  .واهللا ما كان لَدناً فيعتصر وال كان هشا فيكتسر: ووصف بعض العرب رجالً فقال

وجارية معِصرة ومعِصر أيضاً، واجلمع معاصر، وهي اليت قد جاوزت حد . الغداة والعِشي: والعصران
  : قال الراجز. يضاً معِصراتالكاعب، واجلمع أ

 بسفَوان دارها جاريةٌ

  تمشي الهوينا مائالً ِخمارها

    

  معِصرة أو قد دنا إعصارها

  : وقال اآلخر

  قل ألمير المؤمنين الواهِب

  أوانساً كالربرِب الربائِب

  من ناهٍد ومعِصر وكاعِب

وأنزلْنا من املُعِصرات ماًء : " بسببها من اجلَدب، ومنه قوله تعاىلالسحاب ألن الناس ينجون: واملُعِصرات
غبار يثور من األرض فيتصاعد يف السماء، واجلمع : واإلعصار. هكذا يقول أبو عبيدة، واهللا أعلم"ثَجاجاً 

. أعلمفأصاا إعصار فيه نار فاحترقت، هكذا يقول أبو عبيدة، واهللا : "أعاصري، هكذا فسر قوله تعاىل

وسميت صالة العصر ألا تصلى يف أحد العصرين، . اسم الواو فيه زائدة، وهو من العصر: وعوصرة
مسعت األخفش : أخربنا أبو عثمان األشنانداين قال. صالة العصر وصالة العصر: وقالوا. وهو آخر النهار

  .لشفَق إىل ندأة الفجرمن ندأة ا: كنت عند اخلليل فسأله رجل عن حد الليل فقال: يقول

w  غ -ص-ر
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رسغ الدابة وغريه، وهو موِصل الوظيف باحلافر من ذوات األربع، ومن : الرصغ والرسغ، بالصاد والسني
حبل يشد يف رسغ الدابة إىل وتد أو غريه، وكذلك يف الرجلني، : والرساغ. الناس موِصل الكف بالذّراع

  .موضع: ورصاغ، بالصاد والسني. صاد أيضاًوهو الرساغ، بالسني وال

خالف األكرب، ومجع أصغر : واألصغر. الذل: والصغار. خالف الكبري، واملصدر منه الصغر: والصغري
  .وقد مست العرب صغران. أصاغر، ومجع صغري ِصغار

  ف -ص-ر

 بعض، وكل شيء فعلت كل شيء ثنيت بعضه على بعض أو ضممت بعضه إىل: الرصف والرصف مجيعاً
: والرصاف. وكذلك تراصف الصخر يف البناء واجلبل، إذا تالصق بعضه ببعض. به ذلك فقد رصفته

عقَبة تشد على عقَبة تشد ا ِحمالة القوس : والرصفَة والرصفَة. العقَب الذي يشد على فُوق السهم
مالة إمنا تكون للقوس العربية، وهي مثل محائل السيف، فأما سائر اِحل: قال أبو بكر. العربية إىل عجسها

: والرصاف. موضع معروف: والرصافة أيضاً. موضع معروف: والرصاف. الِقِسي فال يكون هلا ِحمالة

  .حجارِة بيض ينضم بعضها إىل بعض جيري عليها املاء

قال ". وى وال هامةَ وال ِطريةَ وال صفَرال عد: " ويف احلديث. حية تكون يف البطن تعدي: والصفَر
  : الشاعر

  وال يعض على شُر سوفه الصفَر  ال يتأرى لما في الِقدر يرقُبه

ضد ما : أن يعدي الداُء من واحد إىل واحد، والطِّرية: يتحبس، ومنه آري الدابة، والعدوى: قوله يتأرى
: والصفَر. جلُ تطيراً وِطرية، ومن العدوى أعداه إعداء، واالسم العدوىتطير الر: يتيمن به، يقال من ذلك

الشيء الفارغ، : والصفْر، بكسر الصاد. هذا اجلوهر الذي تسميه العامة الصفْر: والصفْر. احلية املعروفة
  : قال الشاعر. صِفر يصفَر صفَراً فهو ِصفْر كما ترى

نوأفْلَتَه ريضاًِعلْباء ج  الِوطاب ِفركْنَه صرولو أد  

  : قال أبو دواد. يبيس البهمى: والصفار

  ننزع من شفتيه الصفارا  قياماً لدى مهِرنا فِبتنا

: عراة: وقال آخرون. قوله فبتنا عراةً يريد تأزرنا وتشددنا: قال األصمعي: قال أبو بكر. عراة: ويروى

ما : ويقال. أخذهم العرواء من الرهان: أي الزمع، هؤالء كانوا يف الرهان، وقال بعضهمأصام العرواء، 
. ، وله تفسريان، وليس هذا موضعه"أجنب من صاِفر: " ومن أمثاهلم. بالدار صافر، أي ما ا أحد
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  .صوت املكاء والصقر وما أشبههما: والصفري

  .هران من السنة سمي أحدمها احملرم يف اإلسالمش: والصفَران. موضع: ومرج الصفَر

. األسود، والعرب تسمي الواد صفرة: واألصفر. ضرب من الطري: والصفاري. لون معروف: والصفْرة

  :  األعشى- قال الشاعر

  هن صفر أوالدها كالزبيِب  خَيلي منه وتلك ِركابي تلك

  .فهذا يدلّك أم يسمون األسود أصفر: ل أبو بكرقا. يقوله األعشى لقيس بن معد يكَِرب

قوم من احلرورية سموا بذلك ألم أصحاب : والصفْرية. بنو األصفر: وتنسب الروم إىل األصفر فيقال
رجل ِصفْر اليد وامرأة ِصفر اليد، : ويقال. عبد اّهللا بن صفّار صاحب الصفْرية، من هذا اشتقاق اسم أبيه

  : قال الشاعر. هذه جرادة صفراء، إذا مل يكن يف بطنها بيض: ويقال. أيديهما من اخلريإذا خلت 

 الغواضِر أجمعينا بأحالم  كأن جرادة صفراء طارت

    

: الفريضة، والعدل: الصرف: ال يقبلُ اّهللا منه صرفاً وال عدالً، فقال بعض أهل اللغة: والصرف من قوهلم

  : قال الراجز. اللنب إذا سكنت رغوته: والصريف. الكَيل: الوزن، والعدل: الصرف: خرونالنافلة، وقال آ

  لم يغذُها مد وال نَصيفُ

  وال تميرات وال تعجيفُ

  لكن غَذاها اللبن الخريفُ

  المحض والقارص والصريفُ

صريف الفحل من اإلبل : والصريف. الضرعال يسمى صريفاً حىت ينصرف به عن : وقال بعض أهل اللغة
  : قال النابغة. بنابه حىت يسمع له صوت

  له صريفٌ صريفَ القَعِو بالمسِد  بدِخيس النَّحض بازلُها مقذوفٍة

  .دده: صريف الفحل: وقال بعض أهل اللغة

 صارف، إذا أرادت الفحل، وزعم عرت: ويقال. وصريف الناقة إعياء، ورمبا كان أيناً ورمبا كان نشاطاً
  : قال الشاعر. بياع الدراهم، وهو الصيريف أيضاً: والصراف. قوم أن هذه الكلمة مولَّدة

 الدراهيم تنقاد الصياريِف نَفْي  تَنفي يداها الحصى في كّل هاجرٍة

  : قال الشاعر. متصرف يف األمور مِجد فيها: ورجل صيرف
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  لم تَلْتَِحصني حيص بيص لَحاص  راجاً ولوجاً صيرفاًكنت خَ قد

كلمتان تقاالن يومأ ما إىل الضيق وما ال : تفتعلين منه، وحيص بيص: الضيق، وتلتحصين: اللَّحاص
صبغ به هو الصبغ الذي ت: قال األصمعي. ِصبغ أمحر: والصرف. مل تِضق علي األمور: يقول. يتخلّص منه
  : قال الشاعر. شرك النعال

  كلون الصرِف عل به األديم  غير محلفٍة ولكن كميتٌ

اليت يشك فيها : املُحِلفَة: وقال أيضاً. لونها غري مشِكل على من رآه فال يحلف عليه: يعىن فرساً، يقول
قال . دم ِصرفاً تشبيهاً بذلكوقد يسمى ال. فيحلف هذا أا كُميت وحيلف هذا أا ليست كذلك

  : الشاعر

  يِة كُرهاً بالصرِف ذي الطُّالِء  تتّقي المِبس عن المر شاِمذاً

  : وإمنا يصف حرباً، أال تراه يقول قبل هذا

 مشبوبةً بأغلى الدماء رث  أصبحت حربنا وحرب بني الحا

  .الدم بعينه: الدم، والطُّالء: ماً، والصرفإمنا أراد أن الناقة تحلب لبناً، وهذه احلرب تحلب د

  : قال الراجز. تقلُّبه، واجلمع صروف: وصرف الدهر

  ونجذتْني هذه الصروفُ

  عزوزها والثَّرةُ الصفوفُ

، "تصرف يب الدهر يف شدته ورخائه: " وهذا مثل، يقول. الصفوف والضفوف بالصاد والضاد: يروى
  .وهذا مثل. الغزيرة: ضيقة األحاليل من النوق والغنم، والثَرةال: والعزوز

وأنشدوا بيت . وزعم قوم أن الرصاص يسمى صرفاناً، وال أدري ما أقول فيه. متر معروف: والصرفان
  : الزباء

  أجنْدالً يحِملْن أم حديدا

  أم صرفاناً بارداً شديدا

  .جنم من منازل القمر: الصرفَةو. وقد مست العرب مصرفا وصارفاً

بل هو إشفى عريض : حديدة عريضة يقطع ا احلديد، وقال قوم: القطع باِملفْراص، واِملفْراِص: والفَرص
  : قال الشاعر. الرأس تخصف به النعال يستعمله احلذّاءون وغريهم

كم وأدفعب  عن أعراضكم وأِعيرِملْح اِلساناً كِمفراص الخَفاجي  
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ة: اخلَفاجيعصعمن بين عامر بن ص ة. منسوب إىل حيصقطعة صوف أو قطن: والِفر.  

انتهز فالنٌ : والفُرصة من قوهلم. أبو بطن من العرب: وفَراص". خذي ِفرصة ممسكةً: " ويف احلديث
زع، واجلمع فرائص، حلمة يف مرجع الكتف ترعد عند الف: والفَريصة. فرصته، أي اغتنمها عند إمكاا

  .ِفراص، كأنه مجع ِفرصة: وقد قالوا

شبيه بالنقَزان من النشاط، رقص يرقُص رقَصاً، وهو من أحد املصادر اليت جاءت على : ق الرقص-ص-ر
قَنصاً، رقَص رقَصاً، ورفَض رفَضاً، وطَرد طَرداً، وحلَب حلَباً، وقَنص : فَعلَ فَعالً، وهي ستة أو سبعة

وأرقص الرجلُ بعريه إرقاصاً، إذا محله على اخلَبب، وكذلك . وجلَب جلَباً، وطَلَب طَلَباً، وهرب هرباً
  : روي بيت حسان بن ثابت

  رقَص القَلوص براكٍب مستعجل  بزجاجٍة رقَصتْ بما في قعرها

  .رقْص القَلوص فقد أخطأ: ومن روى

    

ا الطائر املعروف، وكل صائد عند العرب صقر، البازي وما دونه، بالصاد والسني، ورمبا هذ: والصقْر
. ِدبس الرطَب: والصقْر. مصدر صقرته الشمس صقْراً، إذا آملت دماغه: والصقْر. زقْر، بالزاي أيضاً: قالوا

، يعين الرطَب يف رؤوس النخل، "الصقْر يف رؤوس الرقْل : " قال األنصاري يف كالمه وكالم أهل يثرب
وصقَرت الصخرةَ باِملعول أصقُرها صقْراً، إذا ضربتها به، واِملعول الذي . النخل، الواحدة رقْلَة: والرقْل

طرائق الشعر : والصقْر. جاء فالن بالصقَر والبقَر، إذا جاء بالكذب: ويقال. الصاقور: تضرب به احلجارة
القارصة : "ويف احلديث. أخذُك حلم الرجل بإصبعيك حىت يؤمله ذلك: والقَرص. الفرسيف بطن أُذن 

قال . أتتين عن فالن قوارص، أي كالم يغضبين ويؤملين كالقَرص يف اجلسد: وتقول". والقامصة والواقصة 
  : الشاعر

تَبريني ويحتقرونها قوارص  فِْعمفي مأل القَطْر اإلناءوقد ي  

. اجلدول: األيتّ: مسيل املاء، وقال أيضاً: وقد ميأل القَطْر األيتَّ، واألِتي: وارص تأتيين، ويروىق: ويروى

  : وقال الشاعر

  وسوف أزيد الباقياِت القَوارصا  فإن تَتَِّعدني أتعدك بمثلها

اصه: قال أبو حامت. ضرب من النبت: والقُررووان إذا يبس ناص: يقال لألقْحقُر.  

  .وحلْي مقَرص، أي مرصع باجلواهر. الرغيف الصغري، ومجعه ِقرصة: والقُرص

. كان ذلك قَصري وقُصاراي، أي ما اقتصر عليه: والقَصر من قوهلم. معروف: والقَصر واحد القُصور
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وجارية . وكل شيء حبسته يف شيء فقد قصرته فيه. هذا قَصرك وقصارك وقصاراك، مبعىن: ويقولون
، أي حمبوسات، واهللا "حور مقصورات يف اِخليام: "ومنه قوله تعاىل. قصورة يف ِخدرها، أي حمبوسةم

  : فأما قول الشاعر. والنساء القصائر من ذلك. أعلم

من النِّسوان كل قصيرٍة أحب  في الصالحين قصير لها نَسب  

  : وقال اآلخر. أبيهااملخدرة، وذات النسب القصري اليت تكنفي باسم : فالقصرية

 إلي وما تدري بذاك القصائر  التي حببت كلَّ قصيرٍة وأنِت

  ِقصار الخُطى شر النساِء البهاتر  قصيراِت الخُدوِر ولم ُأِرد أردتُ

تر، وبه القصرية، وكذلك البح: البهترة: وقال يف اإلمالء. البهتر والبحتر واحد، وهو القصري اتمع اخلَلق
  .العِشي بني اصفرار الشمس إىل غروا: والقَصر. مسي أبو هذه القبيلة

هي الضلع : والقُصيرى اختلفوا فيها فقال قوم. داء يصيب الدواب فيقتلها: والقصر. أصل العنق: والقَصرة
. العرب الضلع قُصرى وقُصيرىبل هي الضلع اليت تلي الترقُوة، وتسمي : اليت تلي اخلاصرة، وقال آخرون

قال . آخر النهار: واملَقِْصر. عجزت عنه: وقصرت يف األمر تقصرياً، أي توانيت فيه، وأقصرت عنه إقصاراً
  : الشاعر

  حتى تَروح مقِْصر العصِر

. قُصوراً، إذا مل تنلهوقَصرت عن الشيء . والظلّ قاصر، إذا انتعل كلُّ شيء ظلَّه، والظلّ قاصر، أي قابض

خالف : والقَصري. واملقصورة أصغر من الدار كأا دار صغرية يقصر فيها، أي يحبس فيها ويقتصر عليها
. صنم كانت تعبده قُضاعة ومن يليهم يف اجلاهلية: واألقَيِصر. األقْصر خالف األطْول: الطويل، وقالوا

ِقالدة شبيهة باِملخنقَة، وهو أحد ما : والتقصار. صر باخليلرجل معروف كان ينسب إىل الب: وابن أُقَيصر
  : قال عِدي. جاء على ِتفعال من األمساء

  عاقد في الِجيد ِتقصارا  ظبي يؤرثها ولها

غَسال الثياب، زعم قوم من أهل اللغة أن اشتقاقه من قَصِر الثياب، أي من جمِعها وحبِسها : والقَصار
خشبته اليت يضرب ا الثوب يف حال رطوبته على احلجر يف املاء، وأهل : واِملقْصرة. صواعنده كأنه ي

  .اليمن يسموا اِملرحاض، وتسمى اِملعفاج أيضاً

وقد روي لعلي بن أىب . فأما القَوصرة اليت تسميها العامة قَوصرة فال أصل هلا يف العربية، وأحسبها دخيالً
  : هللا وجههطالب كرم ا

هرصمن كانت له قَو أفْلَح  w
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هريكل منها كلَّ يوم م 

  .وال أدري ما صحة هذا البيت

  ك -ص-ر

    

بل الكَريص ضرب من األِقط يتخذ : ضرب من األِقط قبل أن يستحكم يبسه، وقال قوم: الكَريص
سمي حمِصيصة الشيباين قاتل نبت حامض الطعم وتكون فيه صفرة، وبه : باحلَمِصيص، واحلَمِصيص

  .طَريف بن متيم العنربي

  ل -ص-ر

  .أمهلت

  م -ص-ر

: والرمص. القَذَى ِجيف يف هدب العني ومآقيها، رِمصت عينه ترمص رمصاً، والعني رمصاء: الرمص

  : قال الشاعر. أصلحت بينهم: ورمصت بني القوم رمصاً. موضع معروف

 يثمر به العادي .....   برامصٍةحتى حششتُ ولم أرقد

  .الصادي: ويروى

  .يابس اللحم على العظام: رجل صمري. فعل ممات، وهو أصل بناء الصمري: والصمر

وجاء زمن الصرام والصرام، بكسر الصاد . القَطْع، صرمت النخلةَ وغريها أصِرمها صرماً: والصرم
لسان صارم، ورجل صارم بني : صارم، مث كثر ذلك حىت قالواوسيف . وفتحها، يعين صرم النخل

  .وركب فالن صرميةَ أمره، إذا جد فيه. الصرامة

. مجاعة، واجلمع أصرام، وكذلك الصرمة من اإلبل، وهي ما بني الثالثني إىل األربعني: وصرم من الناس

. مصِرم: رةَ، ومنه قيل للرجل القليل املالما بني العشرة إىل بضع عش: الصرمة من اإلبل: وقال األصمعي

الليل إذا انصرم من النهار، هكذا فسره : والصرمي. ال لنب هلا: ال ماء فيها، وناقة صرماء: وأرض صرماء
إذا انصرم الليل عن النهار فهو : وقال بعض أهل اللغة". فأصبحت كالصرمي: "أبو عبيدة يف قوله تعاىل

: وبنو صرمي. قطعة من الرمل تنصرم من معظمه: والصرمية. لنهار إذا انصرم عن الليلصرمي، وكذلك ا

w  .وقد مسوا ِصرمة وصرمياً وصريمأ وأصرم. حي من العرب، وكذلك بنو ِصرمة
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: واملَصري. بلد معروف، وكل بلد عظيم فهو ِمصر حنو البصرة وبغداد والكوفة، واجلمع أمصار: وِمصر

معروف، واجلمع ِمصران ومصران بكسر امليم وضمها، ومصارين مجع :  الدابة واإلنسان وغريمهامصري
وغُرة متمصرة، إذا ضاقت من موضع . وجاءت اإلبل إىل احلوض متمصرة، إذا جاءت متفرقة. اجلمع

. اِملصر:  األمحرمصبوغ بالطّني األمحر أو حبمرة خفيفة، ويقال للطني: وثوب ممصر. واتسعت من آخر

  .موضع: واملَِصرية

  .وللراء والصاد وامليم مواضع تراها يف االعتالل إن شاء اهللا

  ن -ص-ر

  .أصل بناء الرصني، وكل بناء محكم فقد رِصن رصناً، ورصانةً: الرصن

 ونصرة، فهو ناصر معروف، وهو املعاونة والتأييد، بضد اِخلذْالن، نصره اهللا ينصره نصراً: والنصر
  .فَعيل من ناصر، مثل شهيد من شاهد: والنصري. واملفعول منصور

ينسبون إىل نصران، : والنصارى ينسبون إىل ناصرة، وهو موضع، هذا قول األصمعي، وخالفه قوم فقالوا
 الغيثُ نصر: ويقال. االسم من النصر: والنصرة. مجع ناصر، مثل صاحب وأصحاب: واألنصار. اسم

  : قال الشاعر. أرض بين فالن، إذا جادها

  بالد تميم وانصري أرض عامِر  أدبر الشهر الحرام فودعي إذا

  .وقد مست العرب نصراً ومنصوراً ونصيراً وناصراً. إذا ودع، أي أمطريها: ويروى

انصروين نصركم اهللا، : ا أعرايب فقالوقف علين: قال األصمعي أو أبو زيد. بطن من العرب: وبنو نصر
  : قال الشاعر. أي أعطوين، ونصرت الرجل، إذا أعطيته

 فأسكتَ عنّي بعده كلُّ قائل  أبوك الذي أجدى علي بنَصِرِه

  .معروفة: والضنارة

  و -ص-ر

  .انالقْطيع من بقر الوحش، واجلمع ِصري: والصوار والصوار. القطعة من النخل: الصور

مجع صورة، فيما ذكر أبو عبيدة، : والصور. النفحة من املسك أو القطعة منه، واجلمع أصورة: والصوار
من " فإذا نِفخ يف الصور: "قرن ينفخ فيه، لغة ميانية، وزعموا أن قوله تعاىل: الصور: واهللا أعلم، وقال غريه

  : قال الشاعر.  صوراً، إذا عطفتهمصدر صرته أصوره: والصور. هذا، واّهللا أعلم
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  ولكن أطراف الرماح تَصورها  تُقِْبُل األحياء من حب ِخنِدٍف وما

ضمهن إليك، : بضم الصاد أراد" فصرهن: "، فمن قرأ"فِصرهن إليك"، و"فصرهن إليك: "وقد قُرىء
والصرية . صاره يصريه، إذا قطعه: ، واهللا أعلم، من قوهلمقطِّعهن: بكسر الصاد أراد" فِصرهن: "ومن قرأ

    : وروى الكوفيون. حظرية تتخذ للبهم من حجارة: والصيارة، واجلمع ِصير

  المرء لم يخْلَق ِصياره  مبِلغ عمراً بأن من

 لها إالّ الِحجاره تبقى  األيام ال وحوادثُ

  .الزبرة من احلديد، أو القطعة من احلجارة: خلق صباره، والصبارةبأن املرء مل ي: وروى البصريون

  ه -ص-ر

وقرة تصيب باطن حافر الدابه، فإذا بلغت املُشاش فهو الدخس، رِهص الدابةُ يرهص فهو : الرهصة
  : قال الشاعر. املراتب، ومل أمسع هلا بواحد: واملَراهص. مرهوص ورهيص

 أقوام عليك مراهصا وفُضَل  خْراهم تَركك العلَىرمى بك في أ

أحد رجال العرىب املشهورين، سمي بذلك لشجاعته، تزعم طيىء أنه قاتل : واألسد الرهيص. أي مراتب
فأما هذا الرهص الذي يبىن به وهو الطني، يجعل بعضه على بعض . عنترة بن شداد، وأىب ذلك أبو عبيدة

  .رجل رهاص، أي يعمل الرهص: ريب هو أم دخيل، غري أم قد تكلّموا به فقالوافال أدري أع

. فالن ِصهر بين فالن، وقدم أصهر إليهم إصهاراً فهو ِصهرهم: املتزوج إىل القوم، ويقال: والصهر

. ذيبهصهرته الشمس، إذا آملت دماغه حىت تكاد ت: الشحم املذاب، وأحسبه من قوهلم: والصهارة

  .الصوت عند الفزع حنو الصرخة وما أشبهها، وقد مر تفسري هذا يف الثنائي مستقصى: والصرة

عطفك الشيَء الرطب خاصة، حنو العود والغصن، هصرت الغصن أهِصره هصراً فهو مهصور، : واهلَصر
وقد مست العرب . الفريسة، أي يعطفهاوبه سمي األسد هصوراً وِمهصراً وهصرة ومهصراً ألنه يهِصر 

  .هاصراً ومهاِصراً وهصاراً

  ي -ص-ر

صرى اهللا عنك شر ما ختاف، أي : وتقول العرب للرجل. صرى فالن الشيَء يصريه صرياً، إذا قطعه
 صِري املاُء يصرى وصرى يصري فهو صرى كما ترى، إذا طال مكثه حىت يتغري: ويقال. قطعه عنك

  : قال الراجز. وبه، زعموا، سميت الصراة
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  رأت غُالماً قد صرى في ِفقْرته

  ماء الشّباب عنْفُوان سنْبِته

املالّح، وإمنا سمي صارياً ألنه يصور السفينة، أي يعطفها، واجلمع : والصاري. عنفوان ِشرِته: ويروى
  .ةاحملفَّل: والشاة املصراة. صراء وصراريون

والصري الذي يسمى الطحناء أحسبه سريانياً معرباً ألن أهل الشام يتكلمون به، وقد دخل يف عربية أهل 
ِصحناة كما قالوا : الشام كثري من السريانية كما استعمل عرب العراق أشياَء من الفارسية، وقد قالوا

  .ِسعالة، وقالوا ِصحناء، ممدود مثل ِحرباء

فالن على ِصري أمره، أي على الذي إليه صيور : ويقال.  والياء مواضع يف االعتالل تراهاوللراء والصاد
  .حظرية تحظر حول الغنم والبهم: والصرية، واجلمع ِصير، وقالوا ِصيرة. أمره، أي إىل ما يصري

  باب الراء والضاد

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ط -ض-ر

أجبن من املرتوف : "ومن أمثاهلم. ضِرطاً وضرطاً وضريطاً وضراطاًمعروف، ضرطَ يضِرط : الضِرط
  .وتكلّم فالن فأضرطَ به فالن، أي أنكر عليه قوله. ضِرطاً، وله حديث

: قال األصمعي: قال أبو بكر. قليلة شعر احلاجبني: وامرأة ضرطاُء. خفيف اللحية قليلها: ورجل أضرطُ

وامرأة طَرطاء، إذا كان قليلَ شعر احلاجبني، واالسم الطَّرط، ورمبا قيل ذلك هذا غلط، إمنا هو أطرطُ 
: أطرطُ ال غري، وقال أبو بكر: قال أبو حامت. للذي يقلّ هدب أشفاره، إالّ أن األغلب على ذلك الغطَف

  .رجل أضرطُ: ولست أعرف قوهلم

  ظ -ض-ر

  .أمهلت

  ع -ض-ر

ضع ريرض ِضعع، مصدر رضية فأما أهل جند فيقولونالرلْوضاعاً، هذه اللغة العع يرِضع، : عاً ورضر
  : وينشدون
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 أفاويقَ حتى ما يدر لها ثُعُل  وذَموا لنا الدنيا وهم يرِضعونها

: شربةً بعد شربة، يقال: ِخلف زائد يكون على الضرع، أفاويق: لغته يرِضعوا، الثُّعل: قال أبو بكر

لئيم راضع، وكان هذا احلديث يف العمالقة وكثر حىت صار : وقالوا. ت املاء، إذا شربته قليالً قليالًتفوق
وأصل احلديث أن رجالً من العماليق طرقه ضيف ليالً فمص . كلُّ لئيم راضعاً فعل ذلك أو مل يفعله

  .ضرع شاته لئالّ يسمع الضيف صوت الشخب

    

انظُرنَ ما إخوانكن فإمنا الرضاعة من : "ويف احلديث. ة، بفتح الراء ال غريفالن أخي من الرضاع: ويقال
يريد صلى اهللا عليه وآله وسلّم أن الرضاعة إمنا هو من الشرب حىت يروى ال من : قال أبو بكر". ااعة 

مصدر راضعته : والرضاع. املصة واملصتني، وإمنا أريد هاهنا اجلوع نفسه، أي يرضع حىت يشبع من جوعه
  .وفالن رضيع فالن، إذا راضعه ِلبانَ أمه، أخرجوه خمْرج رسيل وأكيل وزميل. ِرضاعاً ومراضعةً

  .عظيمة الثّديني، والشاة كذلك: وامرأة ضرعاُء. ضرع الشاة، واجلمع ضروع: والضرع

  . ضارع بين الضراعةوضرع الرجلُ يضرع ضرعاً وضراعةً، إذا استكان وذل، فهو

بل هو نبت : يبيس من يبيس الشجر ال يشبع، وزعم قوم أنه يبيس الشبِرق خاصةً، وقال قوم: والضريع
  .يلفظه البحر، واهللا أعلم بكتابه

ضربت به عرض احلائط وعرض اجلبل، : والعرض ِلما مل تحد طولَه، تقول. خالف الطُّول: والعرض
  : قال لبيد.  النهر، أي ناحيتهوكذلك عرض

 متجاوراً قُالّمها مسجورةً  فرمى بها عرض السِري فصدعا

إنه لطيب : جسده، يقال: وِعرض اإلنسان. مملوءة: القاقُلَّى، مسجورة: بريد عيناً من املاء، والقُالّم
 يبولون وال يتغوطون إنما هو عرق ال: "ويف احلديث يف صفة أهل اجلنة. الِعرض، أي طيب رائحة اجلسد

وأكرمت عنك . وطعن فالن يف ِعرض فالن، إذا ذكره بقبيح". يسيل من أعراضهم كرائحة اِملسك
  : قال الراجز. اجلبل، يشبه اجليش العظيم به: والعرض. ِعرضي، أي نفسي

  كُنّا إذا قدنا لقوٍم عرضا

  لم نبِق من بغْي األعادي عضا

  : قال الراجز. الوادي: والعرض. أي جيشاً

  أما ترى بكُّل عرض معرض

w  كلَّ رداح دوحِة المحوض
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  : قال املتلمس يذكره. واد باليمامة معروف ذا االسم: والِعرض

 واألزرقُ المتلمس زنابيره  فهذا أوان الِعرض حي ذُبابه

أراد حِيي فأدغم الياء يف : زنابري العشب، حي: الذُّباب، وزنابريه: رقفسمي املتلمس ذا البيت، األز
واشتريت املَتاع . كل واٍد ِعرض: وقال قوم. حي نبابه، ومن روى حي أراد من احلياة: الياء، ويروى

العتود : يضوالعر. ورجل عريض وعراض، إذا كان غليظاً ضخماً. بعرض، أي مبتاع مثله، وهي املعارضة
  : قال الشاعر. من املعز

 يسقّينا متون الثّعالِب وباتَ  عريض أريض بات ييعر حوله

فلم يذحبه لنا وبات يسقّينا لبناً مذيقاً كأنه : هذا رجل ضاف رجالً وله عتود ييعر حوله، أي يثغو، يقول
ذقُه اخضريض، . ضة، أي ذو لسان وبيانورجل ذو عار. بطون الثعالب، واللنب إذا أجهد مورجل ِعر

ض للشربنو فالن آكلون للحوم العوارض، وهي اليت تصيبها اآلفات من اإلبل حنو : ويقال. أي متعر
اليت : ، فالعبيط"أعبيطٌ أم عارضةٌ : "وتقول العرب للرجل إذا قرب حلماً. الكسر والتردي فتذبح أو تنحر

وبعري عرضة للسفر، إذا . وفالن عرضة للشر، أي قوي عليه.  أخربتك بهما: تنحر بغري علّة، والعارضة
وتعرض البعري يف األكمة أو اجلبل، . وجعلت فالناً عرضةً لكذا وكذا، أي نصبته له. كان قوياً عليه أيضاً
  : قال الراجز. إذا مشى يف ِعراضها

  تعرضي مداِرجاً وسومي

ضوزاِء  تعرللنجومالج 

 أبو القاسم فاستقيمي هذا

  .ومنه عروض الشعر ألنه يعارض به الكالم والشعر املوزون، والعروض مؤنثة

وخرج . ِميسم يف عرض العنق من البعري: والِعراض. يعارض الشجر ذا الشوك بفيه: وبعري ذو ِعراض
  : قال الراجز. عكم، أي أطِعمونا منهوعرضونا مما م. الناس للعراضات، وهي اِملرية يف أول السنة

ضات الِغربانمن معر حمراء  

يصف ناقة عليها تمر فهي تقدم اإلبل فال يلحقها احلادي فالغربان تقع عليها فتأكل التمر فكأا قد 
. "إنّ يف املعاريض ملندوحةً عن الكذب: "ويف احلديث. ما ِحدت به عن الكذب: واملَعاريض. عرضتهن

سهم طويل له أربع قُذَذ ِدقاق فإذا رمي به : واِملعراض. وعارضت الرجلَ بكذا وكذا، إذا جبهته به
  .اخلشبة العليا اليت يدور فيها: وعارضة الباب. اعترض
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قال . ما بعد األنياب من األسنان، وهي الضواحك: والعوارض. صفحتا خديه: وعاِرضا اإلنسان
    : الشاعر

ا  وكأنيٍةرها إليك من الفم  فارٍة هنديسبقتْ عوارض  

  : قال الشاعر. هذا أمر معرض لك، أي ممِكن لك: ويقال

  ِلك والبحر معِرضاً والسدير  مالُه وكثرةُ ما يم سره

  : قال الشاعر. طَأ حيث شئت من األرض معِرضاً، أي قد أمكنك ذلك: ويقال. معِرض: ويروى

كثيرةٌفطَأ مع ال تُبقي لنفسك باقيا وإنك  ِرضاً إن الخُطوب 

  .وتعرضت له تعرضاً، إذا تصديت له. وأعرضت عن فالن إعراضاً، إذا صددت عنه

: ويقال. وقد مست العرب عارضاً وعريضاً ومعرضاً ومعتِرضاً. سحاب يعترض يف األفق: والعارض

  : قال الشاعر. عدا معها من غري شوهلا فتنوخها، أي ركبهالَِقحت الناقة ِعراضاً، إذا سانها فحل أي 

  حين ِنيلَتْ يعارة في ِعراض  عشرين يوماً ونيلَتْ أضمرتْه

أن خيرج فحل من شول إىل شول آخر وخترج ناقة من ذلك الشول فيقرعها، وإمنا قيل عراض : اليعارة
وويلَ فالن العروض، وهي مكّة . ماح من الراعيسرق هذا البيت الطر: قال أبو بكر. ألنه يعارضها

وبعري عروض، إن فاته الكٌأل . وبعري ميشي الِعرضنة، إذا مشى معارضاً من النشاط. والطائف وما حوهلما
أكلَ الشوك.  

  غ -ض-ر

  .ذات طني أخضر، وغَضراء أيضاً: وأرض غَِضرة. غَضارة الشباب ونضارته: الغضارة

  : قال الشاعر. عن الشيء، إذا انصرف عنهوتغضر الرجل 

  تبصرن ال يغِْضرن عن ذاك مغِْضرا  أن ال وعي عن فَرج راكٍس تواعدن

غزاهم فاستباح غَضراءهم، : ويقال. رجل مغضور الناصية، أي مبارك: ويقال. أي اليعِطفن عنه معِطفاً
  .عم واسع، ومِضر إتباعوفالن يف عيش غَِضٍر مِضٍر، أي نا. أي استأصلهم

بطون من العرب، غاضرة يف بين أسد، وغاضرة يف ِكندة، فأما مسجد غاضرة الذي : وبنو غاضرة
فأما الغضارة املستعمل . وقد مست العرب غُضيراً وغَضران. بالبصرة فمنسوب إىل امرأة وليس إىل قبيلة

  .فال أحسبه عربياً حمضاً
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الناس أغراض املنية، وجعلتين : مي، واجلمع أغراض، وكثر ذلك حىت قيلكل ما امتثلته للر: والغرض
  : قال الراجز. اشتقت إليه: وغَِرضت إىل الشيء. مِللته: وغَِرضت من الشيء. غرضاً لشتمك

ضرلها زوج ح ضاءيب بيار  

  حاللٍة بين عريٍق وحمض

ضرمى الغَرف كما يبالطَّر ترميك  

  .الذي ال خري فيه، ومن قال حِرض أراد مريضاً، كذا قال أبو عبيدة: حلَرضا

واللحم . حزام من أدم مضفور فإذا مل تدخله اهلاء قيل غَرض، واجلمع غُروض وأغراض: والغرضة
. يضالِغيض والغِض: الطري، ويسمى الطلْع الغريض واإلغْريض، ويسمى أيضاً يف بعض اللغات: الغريض

  : قال الراجز. مواضع الغرض من بطوا: ومغارض اإلبل

المغاِرض حتى تنِْقض شربني  

عاِرضال عائفٌ منها وال م  

  ف -ض-ر

  : قال الشاعر. حجارة تحمى فيوغَر ا اللنب: الَّرضف

  نَشيشَ الرضِف في اللبن الوغيِر  الماء في الربالت منها ينشُّ

  ".كأنه على الرضف: "ويف احلديث. ا الشاعر املستوِغر ذا البيتوسمي هذ

ورضفت . عظم منطبق على الركبة: والرضفة. اللنب الذي يصب على الرضف مث يؤكل: والرضيف
  .ثَنيتها، لغة ميانية: الوسادةَ

  .وض ورفيضمصدر رفَضت الشيء أرفُضه رفَضاً، متحرك املصدر، فهو مرف: والرفْض

  : قال الراجز. ِفرقهم: ورفوض الناس. ما حتطّم منه فتفرق: ورفاض الشيء

  من أسٍد أو من رفوض الناس

بل رفوض األرض أن تكون أرض بني أرضني : وقال قوم. املواضع اليت ال تملك منها: ورفوض األرض
ة الراِفضة ألم رفضوا زيداً فسمي من اتبعه وسمي هذا اجليل من الشيع. ِلحيين فهي متروكة يتحاموا

  .الذين يرعون رفوض األرض: والرفّاضة. الزيدية ومن فارقه الراِفضة

. احلبل املضفور، ضفَرت احلبلَ أضِفره ضفْراً، وبه سميت ضفرية املرأة، إذا ضفَرت شعرها: والضفْر

wواِجلمع ضفور، وإذا بين بناء حبجارة بغري كلْس وال طني فهو رمل يتعقد ويستطيل، : والضفْر والضِفر
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  .ضفر فالن احلجارةَ حول بيته ضفْراً: ضفر، يقال

    : ما فرضته على نفسك فوهبته أو جدت به بغري ثواب، والقَرض، بالقاف: والفَرض

جيب عليهم أداؤه مثل الصالة وفَرض اهللا على الِعباد ما . ما أعطيت من شيء لتكافأ عليه أو لتأخذه بعينه
والفَريضة من اإلبل أن يبلغ عددها ما يؤخذ منه ابن لَبوٍن أو بنت مخاض، . والزكاة والصيام وحنو ذلك

. النقْب تنحدر منه إىل ر أو واٍد، واجلمع ِفراض: والفُرضة. والفريضة من البقر والغنم حنو ذلك

قال . الثقْب يف الزند يف املوضع الذي يقدح منه: والفرض. د الوتراحلز يف ِسية القوس حيث يش: والفَرض
  : الشاعر

  بنات ِفراض المرخ والخطَب الجزُل  الرضمات البيض غَير لونَها من

  : أنشدناه أبو حامت: قال الراجز. ضرب من التمر: والفَرض

  إذا أكلتُ سمكاً وفَرضا

  ذهبت طوالً وذهبت عرضا

  : قال الشاعر يصف اجلُعل. حديدة يحز ا الفرض يف الزند وغريه: واِملفرض. رائباً: ويروى

ه تفريضزارِة في ساقَيشَخْتُ الج  

  .الدقيق الضئيل: األطراف، اليدان والرجالن، والشخت: أي حتزيز، اجلُزارة

  . كتاب النباتالتني، لغة ميانية، ذكر ذلك أبو حامت يف: والضرف

  ق -ض-ر

ومثل من . القَرض باِملقراضني، قَرضت الشيَء أقِرضه قَرضاً، والقَرض ما قد تقدم ذكره، واجلمع قروض
وقَرضت الشعر أقِرضه قَرضاً كأنه . ، أي يتقارضها الناس بينهم فيتكافأون فيها"الدنيا قُروض: "أمثاهلم

حالَ اجلَريض دون : "ومثل من أمثاهلم. ء باِملقراضني، والشعر قَريضيقِرضه من الكالم كما يقرض الشي
فالن وفالن : ويقال. اِجلرة اليت يقِرضها البعري مما يف كَِرشه فيستخرجها: القَريض: وقال قوم". القَريض

ات ومررت بالقوم فقرضتهم ذات الشمال أو ذ. يتقارضان الثناء، إذا أثىن كل واحد منهما على صاحبه
  .اليمني، إذا مررت م منحرفاً عنهم، وكذلك فسره أبو عبيدة يف الترتيل، وِاهللا أعلم بكتابه

  ك -ض-ر

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         852   

كته بساقيك ليعدوكْضاً، إذا حربرجلي أركُضه ر ت الفرسكَضكَض، وال يقال: ويقال. رير الفرس مر :

  : قال الراجز. هوارتكض املهر يف بطن أمه إذا حرك يديه ورجلي. يركُض

وهو رابض قَ الجيادبقد س  

  وكيف ال يسِبقُ وهو راكض

  .وفرس مرِكض، إذا حترك ولدها يف بطنها. أي قد سوِبق بأُمه فسبقت وهو يف بطنها

وارتكض فالن يف أمره، إذا اضطرب . وقد مست العرب ركّاضاً ومركِّضاً. موضع جممه: ومرتكَض املاء
ومجع . رمحين الفرس برجله: ركضين البعري برجله، كما يقولون: ولغة للعرب يقولون. ولهفيه وحا

  .مرِكض مراكض

والضرك فعل ممات، ومنه اشتقاق الضريك، وهو املضرور، وال يكادون يصرفون للضريك فعالً، ال 
  .ضركَه، يف معىن ضره: يقولون

وأنشد األصمعي . ِكرض: وقال غريه. ال واحد هلا من لفظها: ألصمعيقال ا. حلَق الرِحم: والِكراض
  : للطِّرماح

  ة أمارت بالبول ماء الِكراض  تُدِنيك من لَميس سبنْتا سوف

 ِنيلَتْ يعارةً في ِعراض حين  أضمرتْه عشرين يوماً ونيلَتْ

  ل -ض-ر

  .أمهلت

  م -ض-ر

رضمة وِرضام، وهو : بعضه على بعض، واجلمع ِرضام، ويقالرضم احلجارة، وهو أن يلقى : الرضم
بىن فالن بيته فرضم احلجارة رضماً، إذا بىن بعضها على : ويقال. صخر عظام يقع بعضه على بعض

وكل بناء بصخر . رضمت األرض أرِضمها رضماً، إذا أثرا للزرع أو غريه: ولغة ميانية يقولون. بعض
  .فهو رضيم

ورِمض يومنا يرمض رمضاً، . شدة وقع الشمس على الرمل وغريه، واألرض رمضاء كما ترى: الرمضو
غوروا فقد أرمضتمونا، أي أنيخوا بنا يف : ويقولون. وأرمض القوم احلَر، إذا اشتد عليهم. إذا اشتد حره

لشهور عن اللغة القدمية مسوها باألزمنة اليت هي ورمضان من هذا اشتقاقه ألم ملا نقلوا أمساء ا. اهلاجرة
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فيها فوافق رمضانُ أيام رمض احلر، ويجمع رمضان رمضانات، وزعموا أن بعض أهل اللغة قال أرمض، 
  .وليس بالثبت وال املأخوِذ به

  .يه وأغضبهوارمتض فالنٌ من كذا وكذا، إذا اشتد عل. وِسكّني رميض، أي حاد، وكلّ حاٍد رميض

  : قال الشاعر. الصلب الشديد من كل شيء: والضمر

  خِذيتْ بجبِة حاجٍب ضمِر

    

. وضمر الفرس وضمر ضموراً، وأضمرته إضماراً. ِحجاج العني: أي صلب شديد، وجبة احلاجب

 خلَده ويف روعه، خلَده، وقع ذلك يف ضمريه ويف: وضمري الرجل. وأضمرت يف نفسي حديثاً، إذا أخفيته
. املوضع الذي يضمر فيه الفرس: واِملضمار. اسم من أمساء الكالب، وقالوا ضمران: وضمران. كله واحد

: والضمار. اخليل املضمرة: واملَضامري. جرى يف ِمضماره، أي يف غايته: الغاية، يقال: واِملضمار أيضاً

أحد رجاهلم، معروف، : وضمرة بن ضمرة. ، وهو أبو حي منهموقد مست العرب ضمرة. خالف الِعيان
. وهو صاحب ِخطاب النعمان، وله حديث، وكان امسه شق بن ضمرة فسماه النعمان ضمرة بن ضمرة

  : قال الشاعر

رمأض ة ماذا ذَكَررمض غاِر  بنٍة أخذت بالممتَ من ِصر  

ويوم  نهةَ رالنسار ويوم الِجفاِر ويوم  بهاغَِزي 

 الكتيبةَ نصف النهاِر يرد  مستبسٍل حارٍد وطعنة

  .أراد أنه يهزمهم نصف يوم

. مجع ضرم: والضرام. الشخت من احلطب، وهو خالف اجلَزل: والضرم أيضاً. اشتعال النار: والضرم

  .ن شر أو حرب مضطرمواضطرمِت النار اضطراماً، إذا اشتعلت، وكل مشتعل م

ضرب : والضرم، بكسر الضاد وضمها. وقد مست العرب ضرمة. كل شيء اضطرمت فيه النار: والضرمي
وأضرمت ". كأنه ِضرامةُ عرفٍَج : " وروي يف احلديث. الشعلة من النار: والضرامة. من الشجر، زعموا

  .اًالنار فأنا اضِرمها إضراماً، وضرمتها تضرمي

وحدثنا أبو حامت عن األصمعي . ضد الصحة، مِرض ميرض مرضاً ومرضاً فهو مريض وماِرض: واملَرض
وأصل املرض . مرِض، يا غالم: ، فقال يل"يف قُلوم مرض: "قرأت على أىب عمرو بن العالء: أنه قال

. حلاظ ومريضة النظر، أي ضعيفة النظرامرأة مريضة األ: الضعف، وكلّ ما ضعف فقد مِرض، ومنه قوهلم

. وريح مريضة، إذا ضعف هبوبها. ومرض يف األمر، إذا مل يبالغ فيه. ومرض الرجل يف كالمه، إذا ضعفه w
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ماِرض، يف معىن : وقد قالوا. وقد مجعوا مريضاً مرضى ومراضى، كما مجعوا جرحياً جرحى وجراحى
  : قال الراجز. مريض

   ذا اليسِر القَوارضيرينَنا

  ليس بمنهوٍك وال بمارض

واملُِرضة ليس من هذا الباب، ولكن اللفظ أشبه اللفظَ ألن امليم فيها زائدة، وأصلها من الرض، وقد مر يف 
الثنائي، وكان أصلُها مرِضضة، ِزنة مفِْعلَة، وهي لنب يحلب من مجاعة نوق ال يكون من واحدة فيخثَر 

  : الشاعرقال . جداً

 ما في ِسقائِك قد رِوينا على  إذا شَِرب المِرضةَ قال أوِكي

  .وقد استقصينا شرح املُِرض يف كتاب االشتقاق، تراه يف بابه إن شاء اهللا

مِضر اللنب ميضر مضراً، إذا محض، واللنب مضري، ومنه اشتقاق اسم مضر، واملَِضرية من : واملَضر من قوهلم
ما سال منه إذا جعل يف وعاء حىت يسيل املاء منه، فذلك : ومضارة اللنب. ألا تطبخ باللنب املَضريذلك 

خذ هذا الشيَء خِضراً : ويقال. اسم امرأة، وأحسب اشتقاقها من هذا إن شاء اهللا: وتماِضر. املاء املُضارة
: خذه بغضارته، ومل يقولوا:  ألم يقولونمِضراً، أي خذه غَضاً طرياً، وأحسب أن مِضراً هاهنا إتباع

  .خذه مبضارته

  ن -ض-ر

أبو قريش خاصة، فمن مل يلده النضر فليس : والنضر بن ِكنانة. الذهب، وبه سمي الرجل نضراً: النضر
 .ورجل نضري بين النضارة. اجلمال، بفتح النون: والنضارة. خالصه: ونضارة كل شيء. من قريش

  : قال الشاعر. الذهب أيضاً: واألنضر

ه وبياضْل أسرارر  وجٍه لم تَحمثُل الوذيلة أو كشَنِْف األنْض  

حي من يهود خيرب قد دخلوا يف العرب، وهم على : وبنو النضري. السبيكة من الذهب أو الفضة: الوذيلة
  : قال الشاعر. نسبهم إىل هارون بن ِعمران أخي موسى بن ِعمران عليهما السالم

  ِلما لَِقيتْ قُريظَةُ والنضير  أال يا سعد سعد بني معاٍذ

على سراة بني لُؤي وهان  يرة مستطيروريقٌ بالبح 

  .الذهب، مثل النضر: والنضار أيضاً. ضرب من الشجر، وهو الذي يسمى اخلَلَنج: والنضار

w  و -ض-ر
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وروض السيلُ املكانَ، إذا . مصدر رضت البعري أروضه روضاً وِرياضةً: لروضوا. مجع روضة: الروض
صعبةٌ أولَ ما ِريضت، وأصلها ريوض فقبلوا الواو ياًء وأدغموا الياء يف الياء، : وناقة ريض. جعله روضةً

  .وكذلك يفعلون بنظائرها

ِرضوان ورضوى، يف : صل الرضا الواو، تقولجبل معروف، وأحسب اشتقاقَه من الرضا ألن أ: ورضوى
  .وزن فَعلَى، مثل شكْوى من الشكاية

وضاره األمر . تضور الذئب تضوراً، وهو الشكوى إذا جاع: أصل بناء التضور من قوهلم: والضور
ِهزان بن يقْدم، منهم أبو بطن من العرب من بين : وبنو ضور. يضوره ضوراً مثل ضاره يضريه ضيراً سواء

  .عمرو اِهلزاين

الكلبة : والضروة. ضرب من الشجر يتبخر به أو بصمغه شبيه بالبطْم وهي حبة اخلضراء: والضرو
  .الضارية

  .بل الوضر من اللنب خاصة: ويقال. الدنس، وِضرت يده توضر وضراً: والوضر

  ه -ض-ر

ِعجس القوس يسمى ضهراً، وعظم عسيب الفرس : وقالوا. اجلبل ختالف لونه، زعمواصخرة يف : الضهر
  .يسمى ضهراً، وليس باملوثوق به

  .أصل اإلام: أصل الضرع، وقد مر يف الثنائي، وكذلك الضرة: والضرة

ترقته، مثل هضاً، إذا مزرالثوب أهِرضه ه ض لغة ميانية، هرضتداًواهلَرره هتدرتاً وهرويسمي أهل . ه ه
  .اليمن هذا احلَصف الذي يظهر على اجللد اهلَرض

  ي -ض-ر

  .وللراء والضاد والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا. ال يضريين هذا األمر ضيراً: الضير من قوهلم

  باب الراء والطاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ظ - ط-ر
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  . يف الثالثيأمهلت

  ع - ط-ر

طَعرها : الرطْع يكىن به عن النكاح، رطَعها يرطَعها رطْعاً، وزعموا أن الَّرطْع والرصع واحد، ورمبا قالوا
  .طَعراً

  .والعرط فعل ممات، ومنه اشتقاق اعترطَ الرجلُ، إذا أبعد، يف األرض

مرأة عِطرة، ِإذا كانا كثريي االستعمال للِعطر، ومجع ورجل عِطر وا. معروف، وبياعه العطّار: والِعطْر
. وقد مست العرب عطَيراً وعطْران. وتعطّرت املرأةُ تعطّراً، إذا تطيبت، وكذلك الرجل. ِعطر عطور

" ودقُّوا بينهم ِعطْر منشم : "فأما املثل السائر. كثري االستعمال للعطر: ورجل ِمعطار وامرأة ِمعطار

ب قوم فاختزاعة كانت تبيع العطر يف اجلاهلية فتطيم امرأة من خشنلف يف هذا، زعم ابن الكليب أن م
من شم، أي من شم هذا العطر، قال : بعطرها وحتالفوا على املوت فتفانوا فجرى املثل بذلك، وقال قوم

. نشم الشر ونشم أيضاً، إذا فشا فيه: ممنشم مفْعل من قوهل: وهذا هذَيان، وقال األصمعي: أبو بكر

فلما نشم الناس : "ال يقال نشم األمر يف القوم إال أن يكون شراً، ويذكر احلديث: وكان األصمعي يقول
  .رضي اهللا عنه" يف قتل عثمان

  غ - ط-ر

  .موضع، زعموا: رغاط

  .ع ورم يف احللقوالطَّغر لغة يف الدغْر، طَغره ودغره سواء، وهو رفْ

  .مر فالن يغِطر بيديه مثل خيِطر سواء، هكذا يقول يونس: والغطْر فعل ممات، يقال

  ف - ط-ر

  .اسم، الياء فيه زائدة، وهو مشتق من الطَّفْر: وطَيفُور. الوثْب، طَفَر يطِفر طَفْراً: الطَّفْر

  .وصار حتته املاء، طفَّر اللنب تطفرياً وطثَّر تطثرياًالطَّفْرة مثل الطثْرة، وهو ما خثُر من اللنب : وقال قوم

وطَرفْت عينه، إذا ضربتها . طَرف العني، وهو امتداد لَحظها حيث أدرك، طَرف يطِرف طَرفاً: والطَّرت
قال . وامرأة مطروفة، إذا صرفت عينها عن بعلها إىل سواه. بيدك أو بشيء، حىت تدمع، واالسم الطُّرفَة

  : طرفة

w  على ِرسِلها، مطروفة لم تَشَدد  قيل هاتي أسِمعينا انبرتْ لنا إذا
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الفرس الكرمي، : والطِّرف. مرتل من منازل القمر: والطَرف. والعني تسمى الطارفة، واجلمع طَوارف
  .الرجل الكرمي، واجلمع أطراف أيضاً: والطِّرف أيضاً. واجلمع طُروف وأطراف

    ما استطرفته من مال، أي استزدته إىل : والطَّريف والطّارف.  آخرهمنتهى: وطَرف الشيء

ما أطرفت به من شيء أو أطرفت به صاحبك، والشيء طَريف : والطُّرفَة. مالك، وهو ضد التالد
كساء من خز أو صوف له أعالم، بكسر امليم وضمها، متيم : واِملطْرف. ومستطرف، ومجع طُرفَة طُرف

  .ِمطْرف ومصحف: مطْرف ومصحف، وأهل احلجاز يقولون: تقول

وتطرف الرجلُ القوم، إذا أغار على نواحيهم، وبه . نبت، الواحدة طَرفَة مثل قَصبة وقَصباء: والطرفاء
  .قال طرفة. بيت أو قبة من أدم، واجلمع طُرف: والطِّراف. سمي الرجل مطرفاً

 تحت الطِّراِف الممدِد ببهكَنٍة  دجن معِجبوتقصير يوم الدجِن وال

جاء فالن بطارفِة عني، إذا جاء مبال : ويقولون. وقد مست العرب طاِرفاً وطُريفاً وطَريفاً وطَرفاً ومطرفاً
 أم ، يراد به أنسب أبيه"ما يدري فالن أي طَرفيه أطول: "ويقولون. جاء بعائْرِة عني: كثري، كما يقولون

وجئتك بطَريفة من األخباّر، أي بشيء يستطرف، . فالن ِطريف، أي يتطرف األمور: ويقال. نسب أمه
  .ال أفعلُ فلك ما ارتد إيلّ طَريف، أي ما دمت أبصر بعيين: ويقال. واجلمع طَرائف

ومنه قوهلم يف الصالة على فَرطَ هذا األمر فَرطاً وفروطاً، أي تقدم، االسم الفَرط، : والفَرط من قوهلم
تقدم الفراطُ قبل الوراد، أي : ويقال. اللهم اجعلْه لنا فَرطاً وذُخراً، أي اجعلْه لنا أجراً متقدماً: املولود

وفَرطَ من فالن إيلّ كالم، إذا تقدم منه . الذين يتقدمون فيصلحون األرِشية والدالء، وكل متقدم فارط
وفرس . متقدماا إىل الِورد: وفُراط القَطا.  يستعملون ذلك يف نوادر كالمهم املكروهإليك، وأكثر ما

  : قال لبيد. متقدمة للخيل يف سريها: فُرط

  فُرطٌ ِوشاحي إذ غدوت ِلجامها  شهدتُ الخيَل تَحِمُل ِشكَّتي ولقد

   :قال الشاعر. آكام تتقدم يف الطُّرق: واألفراط. إذ نزلت: ويروى

  وصاح من األفراِط بوم جواثم  الليُل أدجى واكفهر نجومه إذا

  : قال الشاعر. وهي الفُرط أيضاً

  يغْشَى مخارم بين السهل والفرِط  هل سموتُ بجراٍر له لَجب أم

  .لتجاوز للحدوإياك والفَرطَ والفَرطَ يف القول، أي ا. ما ألقاك إال يف الفَرط، أي بعد مدة: ويقال

  : قال الشاعر. مآلن: وغدير مفْرط. وأفرطت الِقربة إفراطاً، إذا مألا

w  صواٍف لم تكدرها الدالء  بين خُرم مفْرطاٍت يرجع
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وأنهم : "ويف الترتيل. وأفرطت القوم، إذا تركتهم وراءك وتقّدمتهم. غدر يتخرم بعضها إىل بعض: اخلرم
وأفرطت يف األمر إفراطاً، إذا أنت جاوزت احلد فيه، وفرطت فيه . ، أي مؤخرون، واهللا أعلم"مفْرطون
فرطت الرجلَ، إذا : ويقال. أفرطت على بعربي، إذا محلت عليه أكثر مما يطيق: قال أبو زيد. تفريطاً

  .مدحته حىت أفرطت يف مدحه

وتقدم أعرابيان إىل حاكم يف بئر . ه ويفطره فَطْراً، إذا أنشأهمصدر فطر اهللا عز وجلّ اخلَلْق يفِطر: والفَطْر
وفَطَر ناب البعري، إذا طلع، فُطوراً، واجلمل حينئذ فاِطر، اكتفوا . أنا فَطَرتها، أي أنشأا: فقال أحدمها

إفطاراً، واسم ما وأفطر الصائم . وانفطر العود وغريه انفطاراً، إذا انصدع أو انشق. بفاطر عن ِذكر الناب
مل خيتمر، وكل ما أعجلته عن إدراكه فهو فَطري، ومنه قول عبد : وطعام فَطري. الفَطور، بفتح الفاء: يأكله

: قال. ، أي ال تستعجلوا بالرأي حىت يستحكم"إياي والرأي الفَطري: "اهللا بن وهب الراسيب يوم النهروان

 ِغبِصِفيه يل، قالت: حاضر، فقال: هل من طعام؟ فقالت: فقالونزل معاوية بامرأة من كلب وقد س :

جهري، أي مل ميذق مباء هو رائب كحاله، وفَطري، : قوهلا. خبز خمري وحيس فَطري وماء نمري ولنب جهري
ِجلبلَّة اليت ا: والِفطْرة. النامي يف املَشاِرب والذي حتسن عليه األجسام: أي مل يِغب فهو أطيب، واملاء النمري

وي يف احلديث. فطر اهللا تعاىل عليها اخلَلْقة: "ورفيه : وسيف فُطار". كل مولوٍد يولد على الِفطْر
  : قال الشاعر. صدوع

  سالحي، ال أفَلَّ وال فُطارا  كالعقيقة فهو ِكمعي حسام

  .احدة نفْطُورة، وهي الكأل املتفرقوالنفاطري، الو. شبيه بالكَمأة ِبيض عظام، الواحدة فُطْرة: والفُطْر

  ق - ط-ر

    

دجاجة رقْطاُء وديك أرقَطُ، : سواد تشوبه نقَط بياٍض أو بياض تشوبه نقَط سواد، يقال: الرقَط والرقْطَة
ورمبا كان الرقَط يف اإلنسان أيضاً، وهي لُمع كاِخليالن . وحية رقْطاَء، إذا كانت كذلك، والذكر أرقَطُ

  .يف اجلسد، أو أكرب منها، وكان عبيد اهللا بن زياد أرقَطَ شديد الرقْطَة فاحشها

دليل : وابن أريِقط. أحد رجازهم: وحميد األرقَط. لقب اهلاللية اليت كانت فيها قصة املُغرية: والرقْطاء
  . ورقيطاًوقد مست العرب أرقَط وأريِقط. النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف اهلجرة

مصدر طَرقَِت : والطَّرق. ما به ِطرق، أي ما به قوة: والطرق أصله الشحم، مث كثر ذلك حىت قالوا
  : قال لبيد. الكاهنةُ تطرق طَرقاً، وهو ضربها باحلصى
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 وال زاجراتُ الطير ما اهللا صانع  لَعمرك ما تدري الطوارق بالحصى

ورجل به ِطريقة، أي ضعف ووهن، وهو .  فيه املاشية، وكذلك ماء مطروقماء طَرق، إذا بولت: ويقال
: بل الطريق: الذي ينال باليد، وقال قوم: والطريق من النخل. والطَريق املعروف مجعه طُرق. كالبلَه

  : قال الشاعر. طويلة ملساء: وخنلة طَريقة. الطِّوال الذي قد امتنع عن اليد

 يِزين الِفناء إذا ما صفَن  لطَّريِقومن كلِّ أحوى كِجذْع ا

وجاءت اإلبلُ مطاريق، إذا جاء بعضها على إثر . وجئتك طُرقة أو طُرقتني، أي مرة أو مرتني. يعين فرساً
وفالن . احلديدة اليت يطرق ا، معروفة: العصا اليت ينفض ا الصوف، وِمطْرقَة احلداد: واِملطْرقَة. بعض

  . أي حسن املذهب والسِجية، واجلمع طرائقحسن الطريقة،

وكل . كذا يقول أبو عبيدة، واهللا أعلم" طرائق ِقدداً: "وذهب القوم طرائق، أي متفرقني، ومنه قوله تعاىل
وطرقت . وطارق فالنٌ بني ثوبني، إذا لبس أحدمها على اآلخر. حلمة مستطيلة فيها عصب فهي طَريقة

نعوذ باهللا من طوارق : ويقال. جئتهم ليالً، وال يكون الطُروق إالّ بالليل، فأنا طارقالقوم طُروقاً، إذا 
وسمي النجم . السوء، أي ما يطرق ليالً، وطرقتنا طارقة من خري أو شر، وأكثر ما يستعمل يف الشر

  : قالت القرشية. طارقاً لطروقه ليالً

  نحن بناتُ طاِرقْ

  نمشي على النَّماِرقْ

وقد أقسم اهللا عز وجلّ بالطّارق، وال أقْدم على . نات السيد املضيء الظاهر املكشوف كضوء النجمأي ب
  : قال الشاعر. ريش ِطراق، إذا كان بعضه على بعض: ويقال. القول فيه

 ليلِه في ريشة يترقرقُ ندى  ِطراقُ الخوافي ماثالً فوق ِريعٍة

ندى ليلِه، يعين الصقر بات على : من األرض، وكذلك الريع، وقولهاملرتفع : يصف صقراً، والريعة هاهنا
وطَرقْت النعلَ أطرقها طَرقاً، وأطرقتها إطراقاً لغة . ِريعة فالندى يصيبه حىت بلّ ريشه فهو يترقرق فيه

مها وطارقت بني درعني وظاهرت بينهما، إذا لبست إحدا. فصيحة، إذا ظاهرا بأخرى، وطارقتها أيضاً
  : قال الشاعر. وأطرق الرجلُ يطرق إطراقاً، إذا أسجد ببصره إىل األرض. على األخرى

 لنابيه الشجاع لَصمما مساغاً  فأطرقَ إطراقَ الشّجاع ولو يرى

غزا ثالثة : قال أبو عمرو بن العالء: قال األصمعي. وموضع باحلجاز يسمى أطِرقا، قد جاء يف شعر هذيل
فَر يف الدأة فقال أحدهم لصاحبيهنبأطِرقا، أي الزما : هر األول فلما صاروا إىل هذا املوضع مسعوا ن

w  : ومثل من أمثاهلم. األرض، فسمي به املوضع
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  أطِرقْ كرا أطِرق كَرا

  إن النَعام في القُرى

لقطاةُ تطريقاً، إذا عسر وطرقِت ا. الكَروان: يقال ذلك للرجل الذي يتكلّم بأكثر مما يقدر عليه، والكَرا
  : قال الشاعر. عليها بيضها ففحصت األرض جبؤجؤها، وكذلك احلمامة

 كأفْحوص القطاة المطرِق نَسيفاً  وقد تَِخذَتْ ِرجلي إلى جنْب غَرِزها

  : قال الشاعر. غليظ اجلفون ال ميكنه أن يِقلها: ورجل مطِْرق

  ي سبنْتَى أزرِق العين مطِْرِقبكَفَّ  كنتُ أخشى أن تكون وفاتُه وما

  .اجلريء املُقْدِم، والبيت يعزى إىل مزرد بن ضرار أخي الشماخ: السبنتى. يعىن أبا لؤلؤة

  .وفرس أطرق بين الطَّرق، واألنثى طَرقاء، وهو استرخاء يف عصب اليد، وكذلك البعري

    

وأطرقت فالناً فحلَ إبلي وخيلي، أي . ع املاء الطَّرق، وقد مر تفسريهمج: واألطراق. مجع طُرقَة: والطُّرق
سرير ضيق يسع واحداة لغة : والطارقة. وطَرق الفحلُ الناقةَ يطرقها طَرقاً، إذا تسنمها. أعطيته أياه بعسبه

  .قد أطاقت أن يطرقهاطَروقة الفحل ألا : واِحلقَّة من اإلبل. وكل شيء تراكب فقد اطَّرق. ميانية

قرط فالن : ويقال. ما علق يف شحمه األذن من خرز أو ذهب، واجلمع أقراط وِقرطة وقروط: والقُرط
رمبا استعملوها يف طرح اللّجام يف رأس الفرس، ورمبا استعملوها : فرسه الِعنان، فلهذه الكلمة موضعان

وقد مست . ذال فرسه يف احلُضر، واملصدر منهما التقريطللفارس إذا مد يده بِعنانه حىت جيعلها على قَ
بطون من العرب من بين ِكالب ألم إخوة، أمساؤهم قُرط : والقروط. العرب قُرطاً وقُريطاً وقَريطاً

. ضاًلغة يف القرطاط، وهو للسرج مبرتلة الولية للرحل، ورمبا استعمل للرحل أي: والقُرطان. وقَريط وقُريط

  : قال الراجز. إبل تنسب إىل حي من مهرة: والقَرِطية

  أما ترى القَرِطي يفْري نَتْقا

فْض الشديد: النتقِحم: وامرأة ناتق. النِطيط، أي ما جاد : ويقال. كثرية الولد من نفْض الرلنا بِقر ما جاد
  : لنا بشيء يسري، وصنعوا يف هذا بيتاً

 وال فوفَه بِقرِطيٍط  سلمىفما جادت لنا 

الذي يسمى : والِقراط. وقَرط الكُراثَ، إذا قطعه يف القدر. القشرة الرقيقة اليت على النواة: والفُوفَة
  .قرط عليه، إذا أعطاه قليالً قليالً: الِقرياط، وهو من قوهلم

w  .النون يف الِقنطار أصلفأما الِقنطار وحنوه فستراه مفسراً يف الرباعي إن شاء اهللا ألن 
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الناحية من آفاق : والقُطر. مطَرها، واجلمع ِقطار: وقَطْر السماء. مصدر قَطَر الشيء يقطُر قَطْراً: والقَطْر
وجاء القوم . نواحيها، وكذلك أقطار كل شيء نواحيه: السماء، واجلمع أقطار، وأقطار السماء

  .ذ من ِقطار اإلبلمتقاطرين، إذا جاء بعضهم يف إثر بعض، مأخو

إذا أنفض القوم، أي أنفض أزوادهم، قطَّروا إبلهم : ، يقول"اإلنفاض يقطر اجلَلَب: " ومثل من أمثاهلم
: وقَطَر. وأقطار الشجر، إذا تقطّر عن ورق أخضر بربد الليل. ناحيتاه: وقُطْر اإلنسان. فجلبوها للبيع

  .إذا ألقاه على أحد قُطْريهوطعن الفارس الفارس فقطَّره، . موضع معروف

  : قال الشاعر

 ما قَطَر الفارس إالّ أنا  قد عِلمتْ سلمى وجاراتُها

 تَعدو ِزيماً بيننا والخيُل  بالرمح سرابيلَه شَكْكْتُ

. لمالنحاس، وكذلك فُسر يف الترتيل، واهللا أع: والِقطْر. ما قَطَر منه: وقُطارة كل شيء. متفرقة: ِز يماً

  .قَطَرِت السماُء قَطْراً: الواحدة من القَطْر، فإذا أردت املصدر قلت: والقَطْرة

وبعري مقطور، إذا هىنء بالقِطران، وقد قالوا مقَطْرن فردوه . وبعري مقطور إىل آخر، وهو الِقطار من اإلبل
  .ر فيهااِملجمرة اليت يتبخ: واِملقْطرة. إىل األصل، وقد جاء يف الشعر الفصيح

  : قال امرؤ القيس. العود الذي يتبخر به: والقُطُر

  وريح الخزامى ونَشْر القُطُر  كأن المدام وصوب الغمام

اخلشبة اليت تجعل يف الرجل : واِملقْطَرة. ماء معروف: والقَطار. وكل لَثى قطر من شجر فهو قاطر
  .وتسمى الفَلَق، معروفة

  ك - ط-ر

  .أمهلت

  ل - ط-ر

  : قال الشاعر. معروف، بكسر الراء: الرطْل الذي يكال به ويوزن

 يسوق لها ِحمارا وفَالّح  لها ِرطْل تكيل الزيتَ فيه

  : قال الراجز. شاب لَدن: وغالم رطْل، بفتح الراء

 أبوها جلْعد من الهرم مات
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طْل ما آحتلمالطين ر وآدم ابن  

ورطلت الشيء بيدي أرطُله رطْالً، إذا حركته لتعرف .  كسره وثناه، ترطيالًورطل الرجلُ شعره، إذا
  .موضع، زعموا: والرطَيالء. وزنه، وأحسبه دخيالً

  م - ط-ر

  .وارتطم على الرجل أمره، إذا سدت عليه مذاهبه. رِطم البعري فهو مرطوم، إذا احتبس نجوه

  .سب للمرأة: وامرأة رطوم. ر ال يعرف جهتهووقع يف رطْمة وارتطام، إذا وقع يف أم

  .مصدر رمطت الرجل أرمطه رمطاً، إذا ِعبته وطعنت فيه: والرمط

قال . ِفِعلّ من ذلك: وفرس ِطِمر. الوثب، طَمر الفرس يطِمر ويطمر طَمراْ وطُموراً، إذا وثب: والطَّمر
    : اهلُذيل

 لوقْعتها طُمور األخْيل ينزو  وإذا طرحتَ له الحصاةَ رأيتَه

  : قال الشاعر. وهوى فالنٌ من طَماِر، إذا هوى من علْو إىل سفْل. ضرب من الطري: األخيل

 هانىٍء في السوق وابن عقيل إلى  فإن كنِت ال تدرين ما الموتُ فانظُري

 يهوي من طَماِر قتيل وآخر  رجٍل قد صدع السيفُ رأسه إلى

  : قال الراجز. ثنيتان: جبالن معروفان، وابنتا طماِر:  وابنا طَماِروابنا ِطِمر

  وضمهن في المسيل الجاري

  ابنا ِطِمر وابنتا طَماِر

  : قال الراجز. الثوب اخلَلَق، واجلمع أطمار: والطمر

رلُول عليه ِطمطُم أطلَس  

طاِمر بن : رغوث، حكاه األخفش، وتقول العربوزعموا أن قوهلم طاِمر بن طاِمر اسم للب. فقري: طُملُول
. لغة يف الطُّملُول، وهو الذي ال ميلك شيئاً: والطمرور. طاِمر ملن ال يدرى من هو وال ابن من هو

وبىن فالنٌ مطمورةً، . نزا الفرس فأطمر غُرموله يف اِحلجر، إذا أوعبه: ويقال. والطُومار ليس بعريب صحيح
  . باطن األرض أو بيتاً، وهي كلمة مولَّدة، واجلمع مطامريإذا بىن داراً يف

ضرب من الشجر، : والطِّرم أيضاً. الضعف، وقد جاء يف الشعر الفصيح: والطِّرم أيضاً. العسل: والطِّرم
  : قال الراجز. السحاب الغليظ: والطِّريم. زعموا

w  فاضطَره السيُل بواٍد مرِمث
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يالطِّر ِثفي مكفِهرنْبم الشَر  

طُِرم الرجلُ فهو مطروم، : خضرة تركب األسنان من ترك السواك، ويقولون: والطّرامة. الغليظ: الشرنبث
  .فأما هذا البناء الذي يسمى الطارمة فليس بعريب، وهو من كالم املولَّدين. ِإذا أصابه ذلك، وليس بثبت

وسهم مريط وممروط، . مرطه مرطاً، وكذلك عن الطري أيضاًمصدر مرطت الريش عن السهم أَ: واملَرط
. ال شعر على ركَبها وما يليه: ورجل أمرط، إذا مل يكن على جده شعر، وامرأة مرطاُء. إذا مرطت قُذَذُه

ول عمر جلدة رقيقة بني العانة والسرة من باطن، ومن ذلك ق: واملُريطاء. ِعرقان يف اجلسد: واملَريِطان
ِملْحفَة يؤتزر ا، عريب : ؟ واِملرط"أما خشيت أن تنشق مريطاؤك : "رضي اهللا عنه للمؤذن ملا شدد أذانه

  .صحيح، واجلمع أمراط ومروط

وناقة ِممراط، إذا كانت متقدمة سريعة يف السري، . وناقة ممِرط وِممراط، إذا ألقت ولدها ال شعر عليه
عدو الفرس، إذا عدا : واملَرطَى. ما سقط منه إذا سرح: ومترط الشعر، إذا تساقط، واملُراطة. وليس بثَبت

  : قال الراجز. عدواً سهالً دون التقريب

  والخيُل يعدو المرطَى مِغيرها

  .وأمرطِت النخلةُ، إذا سقط بسرها غضا فهي ممِرط، فإن كان ذلك من عادا فهي ممراط

  .مطْراً، فجعلوه مصدراً: معروف، مطَرِت السماء متطر مطَراً، ورمبا قالوا: ملَطَروا

وأمطَرنا "و" عاِرض ممِطرنا : "وأمطرِت السماء لغة فصيحة مل يتكلم فيها األصمعي ألنه جاء يف القرآن
ذا عدا عدو شديداً، وكذلك ومر الفرس ميطر مطْراً، إ. وأرض مطرية وممطورة، ويوم ماطر وممِطر". عليهم
  : قال الراجز. البعري

  أما ترى القَرطي يفري مطْرا

طيدان: القَريرة بن حهط من مواً. مجل منسوب إىل بين قَردمتطراً، إذا اجتهد ع ومتطّر الفرس.  

   :قال احلُطيئة. فأما قوهلم غضب فالن علينا غضباً مطرا، أي شديداً، فليس من هذا

  بني عمنا ها إن ذا غَضب مِطر  علينا أن ثَأرنا بخالٍد غضبتم

أي شديد، قوله مِطر هاهنا يف معىن مفِْعل، وليس هذا من الثالثي ألن امليم فيه زائدة، وقد شرح يف 
واملرة من . وقد مست العرب مطَراً ومطَيراً وماطراً. هذه مطْرة من فالن، أي عادة منه: ويقال. الثنائي

فأما ِمطران النصارى فليس . كثري العدو: وفرس مطّار. أصابت األرض مطرةٌ غزيرةٌ: املَطَر مطْرة، يقال
. ثوب يستكن بلبسه من املطر، وكل ثوب استكننت به من املطر فهو ِممطَر: واِملمطَر. بعريب حمض

w  .كأنه يرجى منه املطر: وسحاب مستمطَر
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، وما "مطَر"ويف التفسري إذا كان رمحة فهو . كثرة السواك: واملَطَر. ناً نائلَه، إذا اجتداهواستمطر فالن فال
  ".أمطَر"كان من العذاب فهو 

  ن - ط-ر

    

تراطن القوم بينهم، إذا تكلّموا بكالم غِري مفهوم : الرطْن والرطانة من قوهلم: استعمل من وجوهها
  : قال الشاعر.  العجم والرومبلُغتهم، وأكثر ما يخص بذلك

  يم تَراطن في حافاته الروم  ودجى ليل كأنهما دِوية

إين ألرسب من رصاصة وما .واهللا ما أحِسن الرطانة و: "وقال رجل من العرب. يف أفدانه الروم: ويروى
مين إالّ الكَره، تقول العرب"قرقمإذا كان كذلك خرج الرجلُ :، يعين أن نسب أبيه مقارب لنسب أم 

  .صغري اجلسم

فأما الناطور فليس بعريب، إمنا هو كلمة من كالم أهل السواد ألن النبط يقلبون الظاء طاًء، أال ترى أم 
األمني، : والناظور. ابن الظل، وإمنا الناطور الناظور بالعربية فقلبوا الظاء طاًء: يقولون برطلَّة، وتفسريه

  .نظروأصله من ال

  و - ط-ر

رطَأها يرطَؤها : استعمل من وجوهها الرطْو يكىن به عن اِجلماع، رطاها يرطوها رطْواً، ورمبا همز فقيل
مصدر راط يروط روطاً، وهو تعفُّق الوحشي باألكَمة : والروط. مواضع معروفة: والرواطي. رطْأً

  .وغريها، إذا الذ ا

تعدى فالنٌ طوره، أي مبلغَ : الشيئني، واجلمع أطوار، وهو الطَّوار أيضاً، من قوهلماحلد بني : والطَّور
  .ناحيتها: وطور الدار وطَوارها. قدره، وملكت األرض بطَوارها، أي مبنتهى حدودها

: لفعلك الشيَء بعد الشيء، فعلت الشيَء طوراً بعد طَور، أي مرة بعد مرة، ويف الترتي: والطَّور أيضاً

  .، فُسر نطفةً مث علَقَةً مث مضغةً، فهذا طَور بعد طَور، واهللا أعلم بكتابه"خلقّكّم أطواراً"

بل كل جبل طُور بالسريانية : هو اسم جلبل بعينه، وقال آخرون: جبل معروف، قال قوم: والطُّور
  .والطُّورة، يف بعض اللغات، مثل الطِّيرة. كذلك، واهللا أعلم

طرأ علينا طروءاً، : صدر طَرا علينا فالنٌ يطرو طَرواً وطُرواً، يف لغة من مل يهمز، ومن مهز قالم: والطَّرو
w  .إذا قدم عليهم من بلد أو طَلع عليهم وهم ال يشعرون، وهذا تراه يف باب اهلمز إن شاء اهللا تعاىل
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تخلّص منه، وهي الورطَة، واجلمع تورطَ فالن يف كذا وكذا، إذا نِشب فيه ومل ي: والورط من قوهلم
  : قال اهلُذَيل. وكل غامض ورطة. الِوراط

  وبعض الخيِر في خزٍن ِوراِط  الِحلَّة الشَّوكاء ِخدني وأكسو

وأورطت فالناً شر موِرٍط، إذا أوقعته فيما ال خالص له منه، واملصدر اإليراط، والفعل التورط وورطته 
قال الشاعر. طاًتوريطاً وتورط هو تور :  

لَكاً منِْجياً من اإليراِط  بين التفريط واإلفراِط إنسم  

  .، وأحسبه راجعاً إىل أن يتمكّن الرجلُ من الرجل فيورطه موِرطَ سوء"الوراطَ: " ويف احلديث

  .يتصرفقضى فالن من كذا وكذا وطَراً، إذا قضى نهمته، وليس له فعل : النهمة، يقال: والوطَر

  ه - ط-ر

بنو : ورهط الرجل. استعمل من وجوهها الرهط، وهم بني الثالثة ِإىل العشرة، ورمبا جاوز ذلك قليالً
  : قال الشاعر. ويجمع رهط على أرهط، مثّ جتمع أرهط على أراهط. أبيه

 لهم نَسب إذا نُِسبوا كريم  أراهطُ من بني عمرو بن جرم

خذ من أدم وتشقَّق جوانبه من أسافله ليمكن املشي فيه يلبسه الصبيان واحليض، واجلمع إزار يت: والرهط
  : قال املتنخل اهلذيل. ِرهاط

 كتحبير الرياِط عالماٍت  عرفت بأجدٍث فِنعاِف ِعرٍق

 مثل تعطيط الرهاِط وطعن  بضرب في الجماجم ذي فُضول

. روع، أي ينصب منه الدم كما ينصب املاُء من فَرغ الدلوذي فُ: الشق، ويروى: العط والتعطيط

  .موضع معروف بالشام قُتل فيه الضحاك بن قيس الفهري: ومرج راِهط. موضع باحلجاز: ورهاط

وهذا من أحد احلروف اليت جاءت : قال أبو بكر. ضد الدنس، طَهر الرجل طهارة فهو طاهر: والطُّهر
. مثَلَ فهو ماثل: عل، مثل فَره فهو فاره، وحمض فهو حاِمض، ومثُلَ فهو ماثل، وقالواعلى فَعلَ فهو فا

  .املاء بعينه، والطهور الفعل قياساً: والطهور. اسم ومصدر للطاهر: والطهارة

    

: ويقال. طهر فيهاملوضع الذي يت: واملَطْهرة، بفتح امليم. واِملطْهرة، اإلناء الذي فيه الطَّهور، واجلمع مطاهر

. مدهه ومدحه، وأشباه هذا كثري يف قلب اهلاء حاًء واحلاء هاء: طَهره وطَحره، إذا أبعده، كما يقولون

w، فإن كان هذا احلديث "ويهك ابن سمية : "وذكروا أن النيب صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لعمار
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ح اللغات، وليس يلزم هذا يف كل موضع إمنا جيب أن يؤخذ حمفوظاً فاحلاء إذا قلبت هاًء من أفص
  .وقد مست العرب طاهراً ومطهراً وطهيراً. باملسموع عن العرب

  .طُرة الثوب وحنوه، وقد مر ذكرها يف الثنائي: والطُّرة

. ط وهروطمسنة ماَجة، وهي اليت خيرج املاء ِمن فيها لكربها إذا شربت، واجلمع أهرا: وناقة ِهرط

ِشدق : ويقولون. وهرطَ ثوبه مثل هرته، إذا شقَّه، وكذلك الِعرض. وارطَ الرجالن، إذا تشامتا، زعموا
  .أهرطُ: أهرت، وال يقولون

  .الضرب، هطَره يهطره هطْراً، وال أحسبها عربية حمضة: واهلَطْر

  ي - ط-ر

  .مع، يف لغة من مل يهمز، ومن مهز قال، رطَأ يرطَأ رطْأًرِطي يرطَى رطْياً، إذا جا: استعمل من وجوهها

  .معروفة، واجلمع ريط وِرياط: والريطَة من الثياب

  ".والطَّري صافّاٍت: "قال اهللا عز وجل. معروفان، والطائر مجعه طَير: والطري والطائر

، وسترى هذا يف " عدوى وال ِطريةال: "معروفة، من قوله صلى اللُه عليه وآله وسلم: والطرية من التطري
  .املعتلّ إن شاء اهللا تعاىل

  باب الراء والظاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ع - ظ-ر

فالن : " ومثل من أمثاهلم. استعمل منها الرعظ، وهو مدخل ِسنخ النصل يف رأس السهم، واجلمع أرعاظ
  .، إذا اشتد غضبه عليه"يكسر علي األرعاظَ 

هو السيىء اخلُلق، وهذا اسم مشتق من فعل قد أميت، وهذا من عِظر : كَز غليظ، ويقال: ل ِعظْيرورج
  .الرجلُ، إذا كره األمر واشتد عليه، وال يكادون يتكلّمون به وال يصرفون له ِفعالً

  غ - ظ-ر

  .أمهلت

w  ت - ظ-ر
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ريف بين الظَّرف والظَّرافة من قوم ورجل ظَ. ما جعل فيه، واجلمع ظُروف: استعمل منها ظَرف كل شيء
الظَّريف احلَسن : قال قوم: سئل أبو بكر عن الظَّريف ما معناه فقال. ظُرفاء، والفعل منه ظَرف يظرف

وأهل اليمن يسمون احلاذق بالشيء . بل الظَّريف احلَسن اهليئة: العبارة املتاليف حجته، وقال آخرون
  .ظَريفاً

ِظفْر، وإن كانت العامة قد أولعت به، وجيمع أظفار : ر اإلنسان، واجلمع أظفار، وال يقالظُف: والظُّفر
أنشدتين أم : أنشدنا أبو حامت قال. بل أظافري مجع أُظْفُور، والظّفْر واألظْفور سواء: على أظافري، وقال قوم

  : اهليثم وامسها غَيثَة من بين نمري بن عامر بن صعصعة

 أخرى تليها ِقيس ُأظْفوِر وبين  قمته األولى إذا انحدرتْما بين لُ

  .وظَِفر الرجلُ حباجته يظفَر ظَفَراً. وظفَّر السبع، إذا أنشب خمالبه

قال . موضع ينسب إليه اجلَزع الظفاري: وظَفاِر. علَقَة خترج يف العني، ظَِفرت عينه تظفَر ظَفَراً: والظَّفَرة
سبيلها سبيل املؤنث ال : وقال غريه. و مبين على الكسر حنو حذاِم وقطاِم وما أشبههوه: أبو عبيدة

أخربنا حممد بن : وأخربنا السكن بن سعيد قال. هذه ظَفار ورأيت ظَفار ومررت بظَفار: تنصرف، يقال
م فضرب له فسطاط خرج ذو جدن امللك يطوف يف أحياء معد فرتل ببين متي: عباد عن ابن الكليب قال

ليعلم امللك : ِثب، أي اقعد بلغته فقال: على قارة مرتفعة فجاءه زرارة بن عدس فصِعد إليه فقال له امللك
أبيت اللعن إن الوثب : فقالوا. ما شأنه: أين سامع مطيع، فوثب إىل األرض فتقطّع أعضاًء، فقال امللك

: بيتكم، من دخل ظَفاِر حمر، أي تكلِّم بكالم ِحمير مث تذمم فقالليس عربيتنا كعر: فقال. بلغتهم الطَّمر

وقد مست العرب ظَفَراً ومظفراً . هل له من ولد؟ فأُيت حباجب فضرب عليه قبة فكانت عليه إىل اإلسالم
  .وِمظْفاراً

رجل ِظفّري، أي كثري : وقد قالوا. بطن يف األنصار، وآخر يف بين سليم: ويف العرب بطنان ينسبان إىل ظَفَر
  .الظَّفَر، وليس بثَبت

  ق - ظ-ر

    

وقرظت فالناً، إذا . بطن من يهود خيبر، وهو تصغري قَرظَة: وبنو قُريظة. شجر يدبغ به، معروف: القَرظ
، ومها رجالن أحدمها يقدم بن عنزة، واآلخر "ال يكون ذلك حىت يؤوب القارظان: "ومن أمثاهلم. مدحته

  : قال الشاعر. امر بن هميم بن يقْدم بن عنزة، خرجا جينيان القَرظ فلم يرجعا، فضرب ما املثلع
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  إذا ما القارظُ العنْزي آبا

  : وقال اآلخر

 في القتلى كُليب لوائل وينْشَر  وحتى يؤوب القارظان كالهما

القَرظي، : إذا دبغ بالقَرظ، وهو الصبغ الذي يقال لهوأدمي مقروظ، . والصبغ القَرظي مشبه بثمر القرظ
  .قَرضي، وهو خطأ: منسوب إىل مثر القَرظ، وهو أصفر، والعامة تقول

  ك - ظ-ر

  : قال الشاعر. استعمل من وجوهها الِكظْر، وهي عقَبة تشد على أصل فوق السهم

  تُشَد على حز الِكظامة بالِكظِْر

  .عقَبة أخرى تشد على أًصل فوق السهم: والِكظامة

  ل - ظ-ر

  .أمهلت وكذلك حاهلما مع امليم

  ن - ظ-ر

آنظرونا : "ونظَرته يف معىن انتظرته، ويف الترتيل. نظَر ينظُر نظَرأ، فهو ناظر واملفعول منظور: استعمل منها
فنِظرة : " واالسم النِظرة، وقد قرىءوأنظرته أنظره إنظاراً، إذا أخرته يف بيع أو غريه،". نقتبس من نوركم

وفالن نظري فالن، أي . ِعرقان يف باطن العني: والناظران. موضع النظر من العني: والناظر". إىل ميسرة
فالن نظريةّ قّومه، أي : ورمبا قيل. وفالن ناظورة بين فالن، أي املنظور إليه منهم. مثله، واجلمع نظَراء

  : قال الشاعر. نظرت إليه أنظور، يف معىن أنظُر: ءولغة طيى. سيدهم

الهوى من حيث أنظور حتى كأن  

جبل : وناِظرة. ِنظْر، أي تنِظرين حىت أشتري منك: بيع، فيقول: وكان الرجل يقول للرجل. أي أنظُر
  .وقد مست العرب ناظراً ومنظوراً. مجع ناظر: والنواظر. معروف أو موضع

  و - ظ-ر

  .مهلتأ
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  ه - ظ-ر

خالف : وظَهر األرض. معروف، واجلمع ظهور، وكل شيء عال فقد ظَهر: استعمل من وجوهها الظَّهر
وأظهر القوم . وصالة الظُّهر مأخوذة من الظَّهرية، وهي نصف النهار. ضواحيها: وظواهرها. بطنها

. درعني، إذا لبس إحدامها على األخرىوظاهر الرجلُ بني . إظهاراً، إذا ساروا يف الظهرية أو دخلوا فيها

وفالن ظَهري . ريش القُذذ إذا كان ملتئماً، وهو أن تلي الناحيةَ القصريةَ الريش أخرى مثلها: والظُّهران
وظاهر الرجلُ امرأته . خذ معك بعرياً ِظهريأ، أي تستعني به: ويقال للرجل. لفالن، إذا كان معيناً له

الذين يرتلون : وقريش الظواهر. قوي على الرحلة: وبعري ظَهري.  علي كظهر أميأنِت: ِظهاراً، إذا قال
وأورد إبلَه الظّاهرة، وهو يوردها كلَّ يوم يف وقت الظهرية، وبه سمي . موضع: والظهران. ظاهر مكّة

مللك بن األصمعي عبد ا: قال أبو بكر. الرجل مظهراً، هكذا قال األصمعي ألن جده مظهر بن رياح
واستظهرت الِعلْم وغريه . دفن مظهر بكابل: وقال أبو بكر. قريب بن علي بن أصمع بن مظهر بن رياح

تظاهر القوم، إذا تدابروا، : وتظاهر القوم، إذا تعاونوا، وقال قوم من أهل اللغة. استظهاراً، إذا قرأته ظاهراً
وأقران . هرة والظَّهرة، إذا كان حسن املَتاع والقُماش واآللةبيت حسن األ: ويقال. فكأنه من األضداد

  : الذين جييئونك من ِقبل ظَهرك، ومنه قول الشاعر: الظّهر

  ولكن أقران الظُّهوِر مقاتُل  جميل أسوأ القوم ِتلَّةً لكان

  .وقد مست العرب ظُهيراً ومظهراً

  ي - ظ-ر

همز وال يهمز، وهي الناقة تعطف على غري ولدها حىت ترأمه، واجلمع الظّئر، ي: استعمل من وجوهها
وللراء . ركن القصر واجلبل، لغة ميانية، ِظئر مقصص: والظِّئر. ظؤار وأظآر وظُؤور، ويستعمل يف الناس

  .والظاء والياء مواضع يف االعتالل تراها إن شاء اهللا تعاىل

  باب الراء والعين

  روف مع ما بعدهما من الح

  غ -ع-ر

  .أمهلت

w  ف -ع-ر
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وأصل . الدم بعينه: رعف الرجلُ يرعف ويرعف رعفاً، واالسم الرعاف، والرعاف: استعمل من وجوهها
قال . فرس راِعف، إذا كان يتقدم اخليل، فكأنّ الرعاف دم سبق فتقدم: الرعف التقدم، من قوهلم

  : األعشى

  غَداةَ الرهاِن إذا النَّقْع ثارا  أرِسلَتْبه يرعفُ األلفَ إذ 

    

وسميت الرماح رواعف ألا تقدم للطعن، وإن قلت إا . التأنيث للخيل ال لأللف: أي يتقدمها، قال
وراعوفة . مسيت رواعف ألا ترعف بالدم، أي يقطر منها إذا طُعن ا كان عربياً جيداً إن شاء اهللا تعاىل

طب النيب صلّى اللّه : " ويف احلديث. حجر يتقدم من طَيها نادراً يقوم عليه الساقي والناظر يف البئر: ئرالب
وأرعف فالن فالناً، . أرعوفة: ، ويقال"عليه وآله وسلّم فجعل ِسحره يف جف طَلْعٍة مث ترك يف راعوفة 

  . فالناً، بالزاي، إذا أعجلهإذا أعجله، زعموا، وليس بثَبت إمنا هو أزعف فالنٌ

  .تقريبك الشيء من الشيء: والرفْع أيضاً. ضد اخلَفْض، رفعه اّهللا، أي منّاه وكثّره: والرفْع

رفعته إىل السلطان، أي قربته منه، : ومنه قوهلم. ، أي مقربة هلم، واهللا أعلم"وفُرش مرفوعٍة: "ويف الترتيل
. رفعت إىل السلطان رفْعاً ورفْعاناً ورفيعةً للشيء ترفعه: لرفْعان من قوهلموا. واملصدر الرفْعان والرفْعان

كل شيء رفعت به شيئاً فجعلته : واِملرفَع. ورجل رفيع املَنِزلَة عند السلطان، أي عال، واالسم الرفْعة
  .وقد مست العرب رافعاً ورفيعاً وِرفاعة. عليه، واجلمع املَرافع

فالن األرفع عندي قدراً، : وتقول. بطن أيضاً: وبنو رفَيع. بطن منهم، وهم من بين يشكر: عةوبنو ِرفا
  .أي الرفيع

: وظبية عفْراء وظيب أعفَر. ظاهر تراب األرض، بفتح الفاء وتسكينها، والفتح اللغة اجليدة: والعفْر والعفَر

طعنه فعفَّره، إذا ألقاه على : رغته يف التراب، ومنه قوهلموعفْرت الرجلَ تعفرياً، إذا م. يشبهان بعفْر التراب
  .وقد مست العرب عفَيراً وعفّاراً ويعفُر ويعفوراً. عفر األرض

  .مل يلَت بزيت وال مسن: وشرب سويقاً عفرياً. حلم جيفَّف على الرمل يف الشمس: والعفري

  : قال الشاعر. اسم امرأة: وعفارة. اد، الواحدة عفارةشجر كثري النار يتخذ منه الزن: والعفار

  يا جارتا ما أنِت جاره  لتَحزننا عفاره بانَت

خلفها فتعلّمه املشي ة مث مشت ليمشيها، إذا سقته درإذا سقيته . وعفَّرِت الظبيةُ ولد ،الزرع تفَروع
إقْدح : " ومثل من أمثاهلم. فرغت من لَقاحها يف بعض اللغاتوعفَرت النخلَ، إذا . أول سقْية، لغة ميانية

 أو أرخ إن شئت وآشدد ،خرفاٍر أو مقِال األعشى". بع :  
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  ِك صادف منهن مرخٌ عفارا  ِزنادك خير زناد الملو

 بنَبٍع ألوريتَ نارا صفاةً  فلو أنتَ تَقْدح في ظُلمٍة

لو قدحت ما ألوريت ليمن : نبع نار وال يف الصفا من احلجارة، يقولال يكون يف ال: قال أبو بكر
الغليظ اخلَلق الشديد من الرجال، رجل ِعفْر، وامرأة ِعفْرة، ومنه اشتقاق الِعفِْرية من : والِعفْر. نقيبتك
الشعرات النابتات يف وسط : فْراةوالِعفِرية والِع. رجل ِعفِْرية ِنفِرية، إذا كان خبيثاً، ونفِْرية إتباع: قوهلم

  : قال الراجز. الرأس يقْشعِررنَ عند الفزع، واجلمع العفاري

  إذ صِعد الدهر إلى ِعفْراِتِه

  فاجتاحها بشَفرتَي ِمبراِتِه

ن اسم امرأة من العرب كانت من حكمائهم، وأحسب أن اشتقاق العفَرناة من النوق من هذا إ: وعفَيرة
أسد عفَرنى، غليظ العنق، والنون فيه زائدة كزيادا يف : شاء اللّه، وميكن أن يكون اشتقاقها من قوهلِم

موضع : واملَعافر، بفتح امليم. واعتفر فالن فالناً، إذا ساوره، وكذلك اعتفره األسد. رعشن وما أشبهه
ثوب معافر، غري منسوب، فمن نسب فهو : ليقا: وقال األصمعي. باليمن تنسب إليه الثياب املَعافرية

وزعموا أن املُعاِفر الذي ميشي مع الرفَق . وقد جاء يف الرجز الفصيح منسوباً: عنده خطأ، قال أبو بكر
لون األعفَر، وهي حمرة فيها كدرة كلون األرض : والعفْرة. لينال من فضلهم، وال أدري أعريب هو أم ال

اللوايت يرعني عفَر األرض وسهوهلا، وهن أألم الظّباء : والعفْر من الظّباء. رأة عفْراءالعفراء، وبه سميت امل
  .عرف الفرس والديك، واجلمع أعراف وعروف إن اضطُر إىل ذلك شاعر: والعرف. وأصغرها أجساماً

كب موجه حىت يكون له واعرورف البحر والسيلُ، إذا ترا. وأوىل فالنٌ فالناً عرفاً ومعروفاً وعارفة
  : قال الشاعر. كالعرف

أتى من دونها ذو غَوارٍب وهند  دررفٌ وورعم وِصيص بالبيقم  

    

. أعاله، كأن له عرفاً من تراكبه، يقمص، أي كما يقمص البعري: أعايل، وغارب كل شيء: غوارب

تقول : قال أبو زيد: فْت فالناً معرفة وِعرفاناً، وقال أبو حامتوعر. دويبة صغرية تكون يف الرمل: والعرفان
وعِريف . وعرف فالن على أصحابه يعرف عرافةً، إذا صار عِريفهم. ِعرفَيت به قدمية، مبعىن معرفيت: العرب
  : قال الشاعر. سيدهم أو املنظور إليه منهم: القوم

  عريفَهم يتوسمإلي بعثوا  أو كلما وردتْ عكاظَ قبيلة

w  : وقال علقمة. فهذا يف معىن الرئيس
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 بأثافي الشَّر مرجوم عِريفهم  بل كل قوم وإن عزوا وإن كَثُروا

وضبع عرفاُء، إذا كان هلا شعر مثل العرف، والعرف . بدواعي الشر: وإن كَرموا، ويروى: ويروى
واملَعارف واحدها معرف، وهي الوجوه، قال . شيء عرفاً طيباً، أي رائحةوشِممت لل. واملَعرفَة واحد

  : قال اهلذيل. ال أعرف هلا واحداً: أنا منه أوجر، كأنه قال: األصمعي

  ضرب كتَعطاِط المزاِد األنْجل  على المعارف بينهم متكورين

  : قال الراجز.  أو ما يشبههوهو البرشوم: ضرب من النخل، قال أبو حامت: واألعراف

  يغِْرس فيها الزاذَ واألعرافا

  والناِبجي مسِدفاً إسدافا

واألعراف يف الترتيل ال أقِدم على تفسريه لالختالف فيه. ضرب من التمر أسود: يعين األزاذ، والناجبي .

الدار فتر يف الترتيل : وعربتها، وكذلك فُسنتها وطيرفَها"زينها، واللّه أعلم" هلمعبها وزيويوم . ، أي طي
وخرجت على يده عرفَة، وهي قَرحه خترج على أطراف . معروف ال تدخله األلف والالم: عرفَة

  : قال الشاعر. الطبيب أو الكاهن: والعراف. األصابع

 إن أبرأتَني لَطبيب فإنك  فقلتُ لعراِف اليمامة داِوني

  . معروفاً وعرافاً وعريفاً ومعرفاً وعريفاًوقد مست العرب

كثرية الشعر، وال يقولون : وامرأة فَرعاء. شعرها: وفَرع املرأة. أعلى كل شيء، واجلمع فروع: والفَرع
وكان النيب صلى اللّه عليه وآله . رجل أفرع، ضد األصلع: للرجل أفرغ إذا كان عظيم اجلُمة، إمنا يقولون

وفَرعت الرجلَ بالسيف أو العصا، إذا فَرعت به ". آلفُرعان خري أم الصلْعان: "لم أفرع، ويف احلديثوس
  .وفَرعت اجلبل، إذا صرت يف ِذروته. رأسه، أي علوته به

لقيت فالناً : قال رجل من العرب: قلت لألصمعي: قال أبو حامت. وأفرعت يف الوادي، إذا احندرت فيه
  : أي أحدنا منحدر واآلخر مصِعد، وأنشد األصمعي: عاً مفِْرعاً، فقالفار

  وعن يميِن الجالس المنِْجِد  من غار به مفِْرعاً ِشماَل

شيء كان يعمل يف : والفَرع. من غار به، أي دخل الغور، واجلالس من اجلَلْس، وهو موضع: قوله
سه سلْبقٍْب فيعمد إىل جلد ساملنحور أو امليتاجلاهلية، ي أمه أُملتر آخر قال الشاعر. قب :  

 سقْباً مجلَّالً فَرعا أقوام  وشُبه الهيدب العبام من ال

القَملَة الصغرية، وا سميت فُريعة أم : والفَرعة. السحاب الثقيل املتدلّي: الفدم الغليظ، واهلَيدب: العبام
وأما فرعون . أطم باملدينة: وفاِرع. اسم امرأة: وفارعة. مست العرب فارعاُ وفُريعاًوقد . حسان بن ثابت w
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تفَرعن، وليس من هذا : فليس باسم عريب حيكَّم فيه التصريف وأحسب أن النون فيه أصلية ألم يقولون
  .إكام مرتفعة: مواضع، وكذلك الفُروع: والفوارع. الباب

الكنكَر : ضرب من النبت، زعموا أنه اهلَيشر، وال أدري ما صحة ذلك، واهلَيشروالفَعر لغة ميانية، وهو 
  .الربي، فارسي

  ق -ع-ر

  .استعمل منه الرعاق، وهو مثل الضغيب واخلَضيعة، وهو الصوت الذي يسمع من جوف الفرس إذا عدا

قال . ومجع رقْعة رقَع وِرقاع.  وما أِشبههمامصدر رقَعت الشيَء أرقَعه رقْعاً، مثل الثوب واألدمي: والرقْع
  : الشاعر

قَعفْغها ركأن أطْباءها في ر  

    

، هكذا جاء يف احلديث على "لقد حكمت حبكْم اللّه من سبعة أرِقعة : "السماء، ويف احلديث: والرقيع
فهي كلمة مولَّدة، وأحسب أن رجل رقيع : فأما قوهلم. لفظ التذكري، على معىن السقف، واّهللا أعلم

رقع إالّ الواهي اخلَلَقِقع ألنه ال يأصلها أنه واهي العقل قد ر .عيقَيماء بني مكّة والبصرة كان لرجل : والر
  : قال الراجز. من بين متيم يعرف بابن رقَيع

  ما شَِربتْ بعد قَليب القُربِق

  من شَربة غير النَّجاء األدفَِق

  بن رقَيع هل لها من مغْبِقيا ا

اتسع اخلَرق على : " واملثل السائر. مصدر رقيع بين الرقاعة، والراقع الفاعل واملرقوع املفعول: والرقاعة
  : أصله من شعر لنصر بن سيار كتب به إىل مروان اِحلمار" الراقع 

  فاتّسع الخرق على الراقع  كنا نُرفّيها فقد مزقَتْ

  .اسم: ورقَيع. محمقان وما أشبه ذلك: يا مرقَعان، ال تدخله األلف والالم، كما يقال: ويقال للرجل

. القصر املتهدم بعضه على بعض، واجلمع عقور: والعقْر. مصدر عقَرت البعري وغريه أعِقره عقْراً: والعقْر

. موضع أيضاً، وكذلك العقير: والعقُور. وضع معروفم: والعقْر. العارض األبيض من السحاب: والعقْر

وامرأة . بضعها: وعقْر املرأة. ما له دار وال عقار، أي أصلُ مال: أصلها، ومنه قيل: وعقْر الدار وعقْرها
w  : قال الشاعر. عاقر من نساء عواقر وعقَّر
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 ولو كانت قواعد عقَّرا حِبلْن  ولو أن ما في بطنه بين نسوٍة

رملة معروفة، وإمنا سميت عاقراً ألا ال تنبت شيئاً، وكل رملة : والعاقر. مقام الشاربة: وعقْر احلوض
  : قال الشاعر. ارتفعت فلم تنبت أعاليها فهي عاقر

  بهوى حمامةَ أو بريا العاقِر  الفؤاد فال يزال موكَالً أما

  .وسرج ِمعقَر، إذا كان يعض الظهر.  مستكِلبوكلب عقور، أي. رملة معروفة أو أكمة: حمامة

ورفع فالن عقريته يتغنى، وأصل ذلك فيما ذكره ابن الكليب أن رجالً قُطعت رجلُه فرفع املعقورة فوضعها 
: والعقار. على الصحيحة وأقبل يبكي عليها، فصار كل من رفع صوته متغنياً أو باكياً فقد رفع عقريته

وكل مالزم شيئاً فهو . لك ملعاقرا الدنّ، أي مالزمتها له، هكذا يقول البصريوناخلمر، وسميت بذ
وعِقر فالن يعقَر عقَراً، . وقد مست العرب عقّاراً ومعقَراً وعقْران ومجل أعقَر، إذا انقصمت أنيابه. معاقر له

  .إذا خِرق من فزٍع

وعرقْت العظم أعِرقه وأعرقه عرقاً، إذا أكلت ما عليه . عرقاًعرق اإلنسان والدابة، عِرق يعرق : والعرق
ورجل عريق ومعِرق، أي كرمي اآلباء، وكذلك الفرس، من قوم . من اللحم، والعظم العرق والعراق

ة من اخلُوص السفيف: والعرقَة. النطْفَة، زعموا: والعراقة. وتعرقت ِما على العظم مثل عرقْت سواء. معاريق
  .عرقَةٌ: والسطْر من اخليل إذا جرت. أو الزبيل، وكل سفيف فهو عرق

  : قال الشاعر

 تَمطَّر ِجنْح الليل مبلول ِسيد  كأنّه بعدما صدرن من عرٍق

الذي يف اخلَرز : وِعراق الِقربة. عدا عدواً شديداً: خرجن بصدورهن، ومتطَّر: صدرن: يصف فرساً، وقوله
وزعموا أن الِعراق سميت بذلك ألا استكفّت أرض العرب، . اخلَرز احمليط ا: وِعراق السفْرة. وسطها

سميت ِعراقاً بتواشج عروق الشجر : هكذا يقول األصمعي، وذكروا أن أبا عمرو بن العالء كان يقول
إران شهر، : إمنا مسيت الِعراق ألن الفُرس مستها:  قوموقال. والنخل فيها، كأنه أراد ِعرقاً مث مجع ِعراقَاً

. موضع: وعر يق. اخلشبتان املصلَّبتان يف أعالها، الواحدة عرقُوة: وعراقي الدلو. ِعراق: فعربت فقيل

  .موضع أيضاً: والِعرق

  .موضع، زعموا: واألعراق. ما دب يف األرض فسقاه الثرى: وعروق النخل والشجر

  : قال الشاعر. لقيت من فالن عرق الِقربة، إذا لقيت منه اهود: قالوي

  عرقُ السقاء على القَعود الالغِب  بمشْتَمٍة تُعد وحملُها ليست
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  .أراد عرق الِقربة، فلم يستقم له الشعر

    : قال الشاعر. رعت به فهو ِمقْرعةوكل ما قَ. مصدر قَرعت اإلنسان والدابة بالعصا أقرعه قَرعاً: والقرع

 علِّم اإلنسان إالّ ِليعلَما وما  لذي الِحلْم قبَل اليوم ما تُقْرع العصا

  : وقال اآلخر

 حوِلياِتها بالمقارع يقيمون  قُعود على آل الوجيه والحٍق

قَريعها، ولذلك سمي سيد القوم قَريعهم مثالً، : لوفحل الشو. وقَرع البعري الناقةَ يقرعها قَرعاً، إذا عالها
. وقَرع رأس اإلنسان يقرع قَرعاً، إذا احنص شعره، الذكر اقرع واألنثى قَرعاُء. كما مسوا السيد قَرماً

: أمثاهلمومثل من . داء يصيب الِفصالَ، ِفصالَ اإلبل، دون مسانها: والقَرع. موضع معروف: والقَرعاء

التقريع، وهو أن ينضح على الفصيل ماء مث يسحب : والِعالج من القَرع". استنت الفصالُ حىت القَرعى"
  : قال الشاعر. يف أرض سِبخة أويف أرض قد صب عليها ملح

  يجر كما جر الفصيُل المقرع  كل ُأخْدوٍد يغادرن فارساً لدى

  .خطأ، إمنا هو أحر من القرع"أحر من القَرع : " ملثل الذي تقوله العامةوهذا ا. دارعاً: ويروى

وتقارع القوم، إذا تسامهوا، . الداهية، واجلمع القَوارع: والقارعة. وقرعت فالناً بكذا وكذا، إذا وبخته به
ما هذا الدباء الذي يسمى القَرع فأ. ويقال للترس من احلَجف قَراع، إذا كان يابساً صلباً. واالسم القُرعة

وقد مست العرب أَقْرع وقُريعاً ومقاِرعاً وقَراعاً، . فأحسبه مشبهاً بالرأس األقرع، وليس من كالم العرب
  : قال الراجز. وأقرعِت األتن اِحلمار، إذا رحمته حبوافرها فرفع رأسه كاملتقي. بطن منهم: وبنو قُريع

قْرنَقْأو مكْضها دامي الزع ِمن ر  

  أو مشْتٍَك فائقَة من الفَأقْ

إذا اجنردت حىت . وقَِرعت كُروش اإلبل يف احلَر. وتقارع القوم بالسيوف تقارعاً وِقراعاً، إذا تضاربوا ا
  .ال تِسق املاَء، فيكثر عرقُها وتضعف لذلك

. بعيدة الشهوة: امرأة قَِعرة: وقد قالوا. ري، أي عميق، وبئر قعريةقعر البئر والنهر وغريمها، ر قَع: والقَعر

وتقعر فالن يف كالمه، . بطني من بين هالل، واِملقْعار لقب: وبنو اِملقعار. واسع بعيد القَعر: وقَعب ِمقْعار
. ود منهاجوبة تنجاب من األرض وتنهبط فيها يصعب االحندار فيها والصع: والقَعر. إذا تشدق فيه

  .وزعموا أن القَعراء موضع، وال أدري ما صحته

  ك -ع-ر
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الذي يكبو على وجهه، ومنه : استعمل من وجوهها ركَع يركَع ركْعاً وركوعاً فهو راكع، والراكع
  : قال الشاعر. الركوع يف الصالة

  على شَقاء تَركَع في الظِّراِب  حاجب فَوتَ العوالي وأفْلَتَ

مجع ظَِرب، وهو : املنبسطة على وجه األرض، والظِّراب: ركع، أي تكبو على وجهها، والشقّاءت: قوله
  .لغة ميانية. اهلوة من األرض، زعموا: والركْعه. ارتفاع من األرض ال يبلغ أن يكون جبالً

واعتكر الليلُ، إذا كثفت . اًكل ما ثار من ماء أو شراب حىت يخثُر، عِكر املاُء وغريه يعكَر عكَر: والعكَر
: والعكْرة والعكَرة، بفتح الكَاف وتسكينها، من اإلبل. واعتكر القوم يف احلرب، إذا اختلطوا. ظلمته

  : قال الشاعر. القطعة العظيمة

  لنا الصارخُ الحثْحوثُ والعكَر الدثْر  التِّالع الحو لم تُرع قبلنا نَحلُّ

  : وقال امرؤ القيس يف مثله. فُعلُول من احلثّ: نعم الكُدر، واحلُثْحوثوال: ويروى

  مرابطُ لألفراس والعكَِر الدِثر  لَعمري ألقوام يرى في ديارهم

إلينا من ُأناٍس بقُنٍَّة أحب  وحرالنَّمر ي على آثار شائهم 

  : قال الشاعر.  كرةوعكَرت على الرجل عكْرةً، إذا كَررت عليه

  دلَج الليل وتأخاذُ الِمنَح  لَيعودن ِلمعد عكْرةً

شراب عِكر، إذا : ويقال. وقد مست العرب عكَيراً وعكّاراً وِمعكَراً وعاكراً. تفْعال من األخذ: تأخاذ
  .بعد ِفرار فقد اعتكروكل كار . وتعاكر القوم، إذا اختلطوا يف خصومة وحنوها. كان كَِدراً

    

وناقة عروك، وهي . وتعارك القوم يف احلرب معاركةً وِعراكاً. عرك األدمي وغريه، وهو الدلْك: والعرك
والنت عريكةُ البعري، إذا . وفالن لَين العريكة، أي سهل اخلُلق. اليت يعرك سنامها، ليعرف أا ِطرق أم ال

املَالّح، واجلمع : والعراكي. النت عريكته: ة السنام، فإذا ذهب شحمه من السري قيلذَلّ، وأصل العريك
  : قال زهري. العرك

  يغْشي السفائن موج اللُّجِة العرك  الحداةُ بهم حر الكثيب كما يغْشَى

موضع تعارك : واملَعركَة. بعضمتداخل بعضه يف : ورمل عِرك. وقد مست العرب ِعراكاً ومعاركاً وِمعركاً
مصدر كَرع يكرع : والكَرع. اعرورك الرملُ فهو معروِرك، مثل عريك سواء: وقد قالوا. القوم يف احلرب

املاء : والكَرع. كَرعاً، والرجل أكرع واملرأة كرعاُء، وهو ِدقّة الساقني والذراعني، وأكثر ذلك يف الساقني
wواألكارع من ذوات الظلف خاصةً كاألوظفة من اإلبل .  بأكارعها فتشرب منهالذي تخوضه املاشيةُ
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. كرع يف املاء كَرعاً وكُروعاً، إذا خاضه ليشرب: ويقال. واخليل، مث كثر ذلك حىت سميت اخليل كُراعاً

. لذِّراعتعطي العبد الكُراع فيطمع يف ا: "ومثل من أمثاهلم. وخنل كوارع، إذا كان املاء يف أصوهلا

وكُراع . انظر إىل ذلك الشخص بتلك الكُراع: القطعة من احلرة تستدق ومتتد يف السهل، يقال: والكُراع
  .ورميت الوحشي، فكَرعته، إذا أصبت أكارعه، وتجمع كُراع على أكْرع وأكارع. موضع: الغميم

: ليت تسميها العامة فكلمة مولَّدة، وقالوافأما الكَراعة ا. وكل خائض ماء فهو كارع، شرب أو مل يشرب

  .سميت بذلك ألا تلعب بأكارعها

. كَعر الفصيل، كعر وأكعر، إذا اعتقد يف سنامه الشحم، وهو مكِْعر وكاعر، وقطع األلف أكثر: والكَعر

  .كعر الفصيل تكعرياً، مثل أكعر سواء: ويقال. وكل عقدة كالغددة فهي كَعرة

  ل -ع-ر

  : قال الشاعر. القطعة من اخليل، واجلمع ِرعال: استعمل من وجوهها الرعلَة

 موصولة برعال وِرعاالً  فخمة يرجع المضاف إليها

  : قال الراجز. اجلماعة من اخليل والرجال أيضاً: والرعيل

  ثُم التمشّي في الرعيل األول

  مشي الجمال في ِحياص المنْهل

وابن . اليت تشق قطعة من أذا مث تترك معلَّقة تنوس: والناقة الرعالء.  باملدينة معروففُحال خنل: والراعل
أرغَلَه، : أرعلَه بالرمح، وقال قوم: ويقال. موضع معروف: والرعل. شاعر معروف: الرعالء الغساين

  .ورمبا مسيت النعامة رعلَة. بالغني معجمة، إذا طعنه طعناً شديداً

  .أراعيل، وكذلك الريح إذا كانت شيئاً بعد شيء جتيء: مى القطع من اجلَهام املتفرقةوتس

  : قال الشاعر. ورمبا شبهت القُلْفةَ بالرعلة من األذن

  َل مثَل األينُِق الرعل  الِفتيةَ األغرا رأيتُ

  .س، لغة ميانيةإكليلَ من رحيان وآس يتخذ على الرؤو: والرعلَة. موضع: والرعيل

  م -ع-ر

قصبة : والرعامى. اليت يسيل مخاطها: والشاة الرعوم. الرعام، وهو مخاط اخليل: استعمل من وجوهها
  .وقد مست العرب رعوماً ورعمان ورعيماً. الرئة
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والرماعة . امليمموضع، بكسر الراء، وفتح : ورمع. اصفرار وتغير يف الوجه، رجل مرمع ومرموع: والرمع
مصدر رِمع يرمع رمعاً : موضع اليافوخ يضرب من الصيب حىت يشتد ويكرب، والرمعان: من اإلنسان

  .حجارة ِبيض ِرخوة تلمع يف الشمس: واليرمع. ورمعاناً، إذا اضطرب

  : ومثل من أمثاهلم

  كفّا مطلَّقٍة تَفُتُّ اليرمعا

والعمر والعمر . موضع، أحسبه: ورماع. ع وأرمع يرِمع، إذا اصفَّر، واألول أعلىرِمع يرم: وقد قالوا
  .واحد، هكذا يقول األصمعي

  : وكان ينشد. واحد العمور، وهو حلم اللِّثَة املستطيل الذي بني كل سنني، هكذا يقول األصمعي: والِعمر

روال  بان الشباب وأخلَفَ العم اإلخوان رروتغيهد 

  .خلوف ِفيه من الِكرب" أخلف العمر: "أراد بقوله: وأخلف العمر، وقال غري األصمعي: ويروى

    

عمرة احلَج، : والعمرة. الشذْرة من اخلَرز يفصل ا نظم الذهب، وا سميت املرأة عمرة: والعمرة
اً وعمرياً وعمر ومعمراً وِعمران وعمرية، وهو أبو بطن من وقد مست العرب عمراً وعامر. واجلمع عمر

  : قال الشاعر. القبيلة العظيمة: والِعمارة. العرب، وعمارة أيضاً

  عروض إليها يلجأون وجانب  أناٍس من معد ِعمارٍة لكلِّ

  : شاعرقال ال. عِمرنا مبرتل كذا وكذا، أي أقمنا به، واملوضع املَعمر: ويقولون

  فلبثتُ بعدك غير راض معمري  انصرفتُ ولم أبثّك ِحيبتي ثم

  : ومنه قول اآلخر

  يا لِك من حمرٍة بمعمِر

  خَال لِك الجو فِبيضي وآصِفري

. وذا مسي الرجل معمراً. وعمرك اّهللا تعمرياً، إذا دعا لك بطول العمر. أي مبكان قد عِمرت فيه

إكليل أو ِعمامة جتعل على : والعمارة. بطون من العرب من عبد القيس يعرفون ذا االسم: والعمور
  : قال الشاعر. الرأس

  سجدنا له ورفعنا العمارا  أتانا بعيد الكَرى فلّما

: وقال غريه. العمار هاهنا أكاليل من الرحيان جعلوها على رؤوسهم كما تفعل العجم: وقال أبو عبيدة

w  : رفعنا العمارا، أي رفعنا أصواتنا بالدعاء له، وفُسر بيت ابن أمحر
w
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  كما يِهلُّ الراكب المعتمر  بالفَرقَِد ركبانها يِهّل

مران. أي املعتماخلراب: والع ار. ضدممر: وعيومرية: اسم، وعمارة وعرة: اسم، وعيامسان، وعم :

  : قال الراجز. ومرة، أي يف ختليط وشرووقع القوم يف ع. تصغري عمرة

هرموسي وهي لي في عتقوُل ِعر  

هرالم ؤ وإنني بئسآمر بئس  

  .أعمرتك داراً إعماراً، إذا جعلتها له عمرك، وهي العمرى اليت جاءت يف احلديث: ويقولون

  .عظمان هلما شعبتان يكتنفان الغلْصمة: والعميران

موالعت ما على العظم من اللحم أعِرمه عرماً، إذا أكلته: رمررام، . مصدر عرامة والعن العوغالم عارم بي
وشاة عرماء وكَبش أعرم، إذا كانت فيه نقَط ختالف لونه، وكذلك حية . إذا أدخلت اهلاء فتحت العني

. أبو قبيلة منهم: وعرمان. العرب عاِرماً وعراماًوقد مست . عرماُء ودجاجة عرماُء، وهي الرقطاء بعينها

العِرم واحد ال مجع له من : وقال أبو حامت. سد يعترض به الوادي ليحتبس املاُء، واجلمع عِرم: والعِرمة
  : قال اجلعدي. بل العِرمة واحدة، واجلمع العِرم: وقال قوم. لفظه

 من دون سيله العِرما نونيب  ِمن سبِأ الحاضرين مأِرب إذ

مصدر مرع املكان ميرع مرعاً ومروعاً، وأمرع ميِرع إمراعاً، فهو مريع وممرع، وذلك إذا : واملَرع
غيث : ويقال. بطن من العرب يقال هلم املَوارع، وكان مارعة ملكاً يف الدهر األول: وبنو ماِرعة. اخصب

  .وإنك ملَريع اجلناب، أي خصيب كثري اخلري. رضمريع وِممراع، إذا أمرعت عنه األ

ذهاب الشعر عن الرأس وغريه، مِعر ميعر معراً، واألصل يف املَعر ذهاب الشعر عن أشاعر الفَرس، : واملَعر
در وأمعرِت األرض، إذا قلَّ نباتها، واملص. مث كثر حىت استعمل يف غري ذلك، الذكر أمعر واألنثى معراُء

  .، أي مل يفتقر"ما أمعر حاج قَطُّ : "ويف احلديث. اإلمعار

  .ومتعر وجه الرجل، إذا تغير من غيظ أو وجع

  ن -ع-ر

استعمل من وجوهها الرعن، وهو األنف النادر من اجلبل يستطيل يف األرض، واجلمع ِرعان، وبه سميت 
  : عرقال الشا. البصرة رعناء ألا شبهت برعن اجلبل

  ما كانت البصرةُ الرعناء لي وطَنا  أبو مالك المرجو نائلُه لوال
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رعنته الشمس، إذا آملت دماغه : ورجل أرعن وامرأة رعناُء، وهو االسترخاء، وأحسب أن أصله من قوهلم
  : قال الشاعر. فاسترخى لذلك

  مرعونكأنه من أوار الشمس   على شزٍن في داِمٍه دمٍه ظلَّت

  : قال الراجز. وميكن أن يكون الرعن من استرخاء الرحل إذا مل يحكم شده

نعلوها رحلةً فيها رقد رح  

نمو نحتى أنخناها إلى م  

قَيل من أقيال ِحمري، وله حديث، وهو الذي : وذو رعين. ِرحلةً رعناَء، إذا استرخت رحلته. وارحتل
  : يقول

 ت وخانتفإن تَكرر غَديةُ  حمِذرعِن فميعاإلله ِلذي ر 

    

  : خياطب ملكاً من ملوكهم، وقبل هذا البيت

 أم يبيت قَريرعيِن سعيد  أال من يشتري سهراً بنوٍم

  : قال الراجز. ِحكّة تصيب الفرس والبعري يف قوائمه، عِرنَ يعرن عرناً: والعرن

  ب الضغَنيحك ِذفْراه ألصحا

  تحكُّك األجرِب يأذى بالعرن

بطن من بين : وبنو عرين. خشبة تجعل يف وترة أنف البعري، عرنت البعري أعرنه عرناً فهو معرون: والِعران
  : قال الشاعر. بطن من بجيلة: وعرينة. متيم

   من عريِنبرئتُ إلى عرينَةَ  من عرينَةَ ليس منّا عِرين

  .حتت جمتمع احلاجبني: وِعرِنني األنف. غائط من األرض واسع منخفض: وِعرنان

اسم ميكن أن يكون اشتقاقه من العرن أو من العر، فإن : وعران. موضع: وعرنة. سادام: وعرانني الناس
  : قال الشاعر. جاٍف كز: رنةورجل ِع. كان من العرن فالنون أصلية، وإن كان من العر فالنون زائدة

  عصاً مثقوبة تَِقص الِحمارا  بِعرنٍَة عِرك سالحي ولستُ

وأحسب أم مسوا معروناً، إال أين مل أمسعه، ولكنهم . وقَصه يِقصه وقْصاً، إذا وطئه وطأً شديداً فكسره
  .عرن عرناً، إذا تغيرت رائحته من العرقوعِرنَ الرجل ي. بعري معرون أيضاً، وعرنته عرناً: يقولون
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ومحار نِعر، إذا قلق من عض . ذبابة زرقاء تقع على احلمري واخليل تعض فتنِفر منها، واجلمع نعر: والنعرة
  : قال امرؤ القيس. الذباب

  كما يستدير الحمار النَِّعر  فظل يرنِّح في غَيطٍَل

سعاء : ورجل نعار يف الِفتن. نعرةً: وربما مسيت املضغة إذا استحالت يف الرِحم. أي الذي قد عضته النعرة
  .نعر العرق ينعر نعراناً: وِعرق ناعر ونعار، إذا مل يرقَأ دمه، تقول. فيها

، نعر الرجل ينِعر اختالط األصوات يف حرب أو شر، حنو الصراخ: والنعري. بطن من العرب: وبنو النِعر
  .نعرياً ونعاراً

  و -ع-ر

فالن حسن الرعو والرعوة والرعوى أيضاً، مقصور، وهو الكف : استعمل من وجوهها الرعو من قوهلم
  .عن األمور

  : قال الراجز. الفَزع، رعته أروعه روعاً فهو مروع وأنا رائع: والروع

  ِد الفَزعال خير في َأثْبج حيا

عولم أر علم َأر يوم في أي  

  .يروعك مجاله واؤه، واجلمع روع: ورجل أروع. رعت الرجلَ وروعته ترويعاً: ويقال

وقع يف : ويقال". إن روح القُدس نفت يف روعي : " ويف احلديث. النفْس وما خطَر فيها: والروع
وراع الشيُء يريع ويروع رواعاً، إذا رجع إىل . حديدة النفْس: وعاُءوناقة ر. روعي، أي يف خلَدي
أي رجع القيُء ". هل راع عليك: "وسأل رجل احلسن أنه قاء وهو صائم فقال. موضعه الذي كان فيه

  .إىل حلقك

قال .  تعار وِتعارمصدر عِور الرجلُ يعور عوراً، وعرت عينه أعورها عوراً، وعارت العني: والعور
  : الشاعر

ِفىتَ سائٍل عنّي حبتْ عينُه أم لم ِتعارا  ورأعار  

. عرت عينه: عورت عينه فعارت، ومل يِجز: ال يقال إالّ: وقال أبو حامت. أراد ِتعارنْ، بالنون اخلفيفة

رديء : قبيح السريرة، ورجل عِور:  معِورورجل. قبيحة: وكلمة عوراُء. وعورت البئر تعويراً، إذا دفنتها
متيم بن أبي بن مقبل، : وعوران قيس مخسة شعراء عور. ومجع أعور عور وعوران. السريرة أيضاً

  : قال احلطيئة. ويسمى الغراب أعور حلدة نظره. والراعي، والشماخ، وابن أمحر، وحميد بن ثور
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 الذئب يعتَساِن ناري وِمفأدي مع  ِن واقعاًيظل الغراب األعور العي

غَطِّ فَخذك فإن : " ويف احلديث. ما حتت إزاره: وعورة اإلنسان". أعور عينك واحلَجر: "ومثل من أمثاهلم
  : قال الشاعر. القَذَى، وهو العائر أيضاً: والعوار". الفَِخذَ عورة 

 لخَِلي ولم تَرقُِدا ونام  ليلُك باألثْمد تَطاوَل

  كليلة ذي العائر اَألرمِد  وباتت له ليلة وبات

    

هذا حممول على امرىء القيس بن حجر، وهو المرىء القيس بن عابس، قد أدرك اإلسالم : قال أبو بكر
ار. فأسلم ومل يرتدور: واألعاور. ضعيف: ورجل عوروبنو اَأل. بطن من العرب يقال هلم بنو اَألعوع :

وكذلك . ودار فالن عورة، أي ممكنة ملن أرادها من العدو. قبيلة أيضاً: وبنو عوار. قبيلة من العرب أيضاً
  .، واللّه أعلم"إن بيوتنا عورة: "فسر أبو عبيدة يف قوله عز وجلّ

: والعروة. ه عرواً، إذا حلّ بهوعراه أمر يعرو. مصدر عروت الرجلَ أعروه عرواً، إذا أملمت به: والعرو

. الشجر الذي يبقى على اجلَدب، واجلمع عرى، وبه سمي الرجل عروة: والعروة. عروة املَزادة وغريها

  : قال الشاعر

وسار تحت لوائِه خَلَع األقوام  الملوك راِعررى وعالع رشَج  

رة الثورالعراعر مجع، وهم السادة، مأخوذ من عرعرة اجلبل، وهو أعاله، وعرنامه: عس.  

  : قال اهلذيل. وربما قيل للنفْضة عرواء. عرقها وتكسريها: وعرواء احلمى

 الرجاز أو بعيوِن بمدافع  أسد تَِفر األسد من عروائه

  .موضع: واٍد، وعيون: الرجاز

رجل ورع : الرجل اجلبان، يقال: والورع. ع بين الورع من التوقّيورجل وِر. الكَف عن السيئة: والورع
ورعت الرجل عن الشيء، : ويقال. بين الرعة أيضاً: بين الوروعة والورعة والوراعة من اجلنب، ورمبا قيل

  : صف فرساًقال الراجز ي. حبسته بلجامه: وورعت الفرس. إذا كففته عنه، أورعه توريعاً

عدلهفما كاد إليهم ي عرو  

  .اسم فرس من خيلهم معروفة: والوريعة. وقد مست العرب مورعاً

وسأل فالن فالناً حاجةً . صعب املرتقَى: وجبل وعر وأوعر. ضد السهل، وعر املكان وعورةً: والوعر
  .فتوعر عليه، أي تصعب
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  ه -ع-ر

  .حسن الطريقة والتورع: فالن حسن الرعة، يريد: استعمل من وجوهها

: والعيهرة. قَيل من أقيال ِحمير: وذو معاِهر. الزنا، وهو الِعهار أيضاً، ورجل عاهر وامرأة عاهرة: والعهر

  .العيهران، واجلمع العياهر: الغول يف بعض اللغات، والذكر منها، زعموا

  .هر عهارومجع عاهرة عواهر ومجع عا

  .ورجل عرة، إذا كان عاراً على أهله. مسد أرضه بالعرة: والعرة يكىن به عن الرجِيع، يقال

  .موضع، زعموا، وليس هو من هذا، وقد مر يف الثنائي مستقصى: والعرهان

: واهلَريعة. سرع املشيمشي فيه اضطراب وسرعة، أقبلَ الشيخ يهرع، إذا أقبل يرعد وي: واهلَرع واهلُراع

  : قال الشاعر. جبان ال خري عنده: ورجل هيرع. شجرية دقيقة العيدان

  إذا دعي القوم لم أنْهض  بني رثْيٍة هيرٍع ولست

  .موضع، زعموا: و يهرع. القَصبة اليت يزمر فيها الراعي: واهلَيرعة

  .لوب من عيهرةوتسمي العرب الغول هيعرة، كأنه مق

. وأهرع القوم رماحهم، إذا أشرعوها. سفري الشجر، وهو الورق الذي تنفضه الريح، لغة ميانية: واِهلرياع

  .، أي يعجلوان إليه"يهرعون إليه: "سريع املشي والبكاء، ومن ذلك: ورجل هرع

  .القملة الكبرية: واهلَريعة

  ي -ع-ر

ما تأكله املاشية من نبات األرض قال : والرعي. ر رعى يرعى رعياًاستعمل من وجوهها الرعي، مصد
  : الشاعر

ضراِة الِهجاِن صلَّبها العمن س  يى وطُوُل الِحيال وِرعالِحم 

  .ورعيت له عهده ورعيت حقَّه بعده أو فيمن خلَّف. ورعى اللّه فالناً، إذا دعوت له باِحلفِْظ

. ومجع الراعي ِرعيان ورعيان وِرعاء ورعاة. الحظته: وراعيته بعيين. ذا أصغيت إليهوأرعيته سمعي، إ

  .وهذا طعام ليس له ريع، أي ليس له نزل وبركة. كل ما رعيته، واجلمع رعايا: والرِعية

رجل وقال . وراع الرجلُ وغريه إىل الشيء يريع، إذا رجع إليه، وكل راجع إىل شيء فهو رائع إليه
  .هل رجع القيُء إىل حلقك: أي". هل راع إليك : " ، فقال"إين ِقئت وأنا صائم : " للحسن
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  .وكذلك فُسر يف الترتيل. العلُو من األرض حىت ميتنع أن يسلك، واجلمع ريوع وأرياع: والريع

  : قال الشاعر. والريعة مثل الريع سواء

 ليِله في ريشة يترقرق ندى  ِطراقُ الخوافي واقعاً فوق ِريعٍة

    

وأهدى أعرايب : قال أبو عبيدة. سريعة السمن: سريعة الدرة، ورمبا قالوا: ناقة ِمرياع: واِملرياع من قوهلم
. يا أمري املؤمنني، إا ِمرياع ِمرباع مقْراع مسناع، فقِبلها: إىل هشام بن عبد امللك ناقة فلم يقبلها فقال

اليت حتمل يف أول ما : اليت تنتج يف أول الربيع، واِملقْراع: السريعة الدرة، واِملرباع: اِملرياع: قال أبو بكر
  .املتقدمة يف السري: يقرعها الفحل، واِملسناع

  .موضع، زعموا: ورياع

قال . ديرعير نصل السهم والسيف، وهو الناتىء يف وسطه كاجل: والعير. اِحلمار، ومجعه أعيار: والعير
  : الشاعر

  كَسرن العير منه والِغرارا  سهمه أحجار قفٍّ فصادف

غير الكتف، وهو الناتئ يف وسطها كاجلُدير ينقطع قبل : والعير. العظم الناتىء يف وسط القدم: والعير
ربطه فذهب على وجهه، مصدر عار يعري عرياً، وعار الفرس يعري، إذا انطلق من م: والعير. بلوغ منتهاها

  .وأتاه سهم عائر فقتله، أي ال يدرى من رماه به. وكذلك البعري

وعيرت . مشبهة بالعير الوحشي يف صالبته: وناقة عيرانة. وجاء فالن بعائرِة عينني، إذا جاء مبال كثري
كثري ايء : ورجل عيار.  وزنتهوعايرت الشيء يف امليزان معايرة وِعياراً، إذا. الرجلَ، إذا رميته بالعار

  .ورمبا سمي األسد عياراً لتردده يف طلب الصيد. والذَّهاب

. جبل معروف: والعير. إبل حتمل املرية، والتجارة ال تكون ِعرياً إالّ كذلك، ومجعها ِعيرات: والِعري

  : واختلفوا قي تفسري قول الشاعر

 وال لنا ونحن الوالءم ر  زعموا أن كلَّ من ضرب العي

الوِتد، يريد كلَّ من ضرب وتداً من أهل العمد موالينا، أي حلفاؤنا يف هذا املوضع، : العير: فقال قوم
يعين بالعير كليباً، جعله كعير العانة يعين رئيسها وقَريعها ألم قتلوا كُليباً، وهذه لغة قوم : وقال آخرون

وذكر األصمعي عن أيب عمرو بن العالء أنه مسع رجالً من .  كما يسمونه قَرماًيسمون سيد القوم عيراً
وأنشد ابن الكليب لرجل من . أي سيد: أي عيٍر انقعر منا، أي: خوالن باليمن يقول وقد مات هلم سيد

  : الكلب قدمي، فيما ذكره، وجعل كُليباً عيراً كما جعله احلارث بن ِحلِّزةَ يف شعره فق
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 يسومنا بالِفتْكَِريِن غداةَ  العيِر أيسر منك ذَنْباً كُلَيب

  وال قَطَن وال أهُل الحجوِن  ينْجيكم منّا ِشبام فما

: وقال آخرون. يعين إياداً ألم أصحاب حمري: وقال آخرون. الداهية: جبالن، والفتكَِرين: ِشبام وقَطَن

يعين املنذر بن األسود، : وقال قوم. اجلبل أو ضرب فيه وِتداً أو نزلهكل من سكن هذا : يعين جبالً، يقول
  .وهو الذي يقال له ابن ماء السماء ألن شمراً قتله يوم عني أباغ، وِمشر حنفي، فهو منهم

. الذي ال قلب له: اجلبان إذا كان خاوياً اخلاوي: واليراعة من الرجال. القَصب، الواحدة يراعة: واليراع

  : قال الشاعر

 السياط يراعةً إجِفيال منه  جاءوا بصكِّهم وآخر أخرجتْ

كريف القوم، : الصحيفة اليت فيها أمساء الناس، وأحدب: الصه، ويعين عرجل ضرب حىت احنىن ظهر
  : وقبل هذا البيت

 قائماً مغلوال باألصبحية  أخذوا العِريفَ فقطّعوا حيزومه

  .غة أهل الشحر مرغوب عنها، كأن تفسريها الفزع والرعبل: واليروع

: حكاية صوت الغنم، واليعار: ثغاء الشاة، يعرت الشاةُ تيعر وتيِعر يعاراً، واليعار: واليعار. اجلدي: واليعر

  : قال الشاعر. واعترض الفحلُ الناقّةَ يعارةً، إذا عارضها فتنوخها. صوت اليعر

عارةً قالئصإالّ ي نن إالّ غواليا  ال يلْقَحيشْرِعراضاً وال ي  

  : قال. ضرب من الشجر: واليعر أيضاً

رعثالثة أبياٍت كما ينبتُ الي  

  باب الراء والغين

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ف -غ-ر

رغَفه رغْفاً، إذا مجعته، الرغْف، وهو مجعك العجني أو الطني تكتله بيدك، رغفته أ: استعمل من وجوهها
. ورغفت البعري أرغَفه رغْفاً، لقّمته الِبزر والدقيق وما أشبهه، مثل الضفْر سواء. ومنه اشتقاق الرغيف

  : قال الراجز. ومجع رغيف رغُف ورغفان وأرغفة

 إن الشِّواء والنَّشيَل والرغُف
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  والقَينَةَ الحسناء والكأس اُألنُفْ

    

  ن الهام والخيل قطفْللضاربي

وأرغف فالن وألغف، إذا أحد نظره، وكذلك أرغف . خنف، وهو أن ختِنف بأنفها، أي متيل به: ويروى
  .األسد وألغف، إذا نظر نظراً شديداً

. وكل موضع اجتمع فيه الوسخ من اجلسد فهو رفغ. أصل الفِخذ، واجلمع أرفاغ ورفوغ: والرفْغ والرفْغ

جيوز يف : قال أبو بكر. أَمنُلَة وأُمنلَة، والضم أكثر: ، يقال"ورفْغُ أحدكم بني ظُفره وأنملته : "نه احلديثوم
يقال أنملَة : قال أبو بكر. هذا املوضع يف الرفغ الضم والفتح، فأما يف الوادي فأكثر ما يستعمل بالفتح

 أن الرفغ يف هذا احلديث ما اجتمع بني األمنلة والظّفر وأسنمة، وقد جاء يف الشعر الفصيح، وزعم اخلليل
وجاء . أألم الوادي وشره تراباً: والرفْغ. السِفلَة، الواحد رفْغ، بالفتح: واألرفاغ من الناس. من الوسخ

  : قال الشاعر. فالن مبال كرفْغ التراب، أي يف كثرته

   كّل شيء يميرهاكرفْغ التّراب  قريةً كانت كثيراً طعامها أتى

  .موضع: واألرفَغ. وفالن يف عيش رافغ، أي واسع، وكذلك عيش رفيغ

  : وأنشد. النكس، غَفَر احملموم وغَِفر، إذا نكس: والغفْر

  كما يغِْفر المحموم أو صاحب الكَلْم  خليلي إن الدار غَفْر لذي الهوى

وكل شيء غطّيته . فرت املَتاع، إذا جعلته يف وعاء، أغِفره غَفْراًوغ. زئري الثوب، ثوب ذو غَفْر: والغفْر
  : قال الشاعر. فقد غفرته، ومنه املَغِفرة والغفرية والغفْران والغفَر

  جمع الِعقاب وأفضَل الغَفِْر

قال . لسحابسحابة رقيقة دون معظم ا: والِغفارة. اصبغْ ثوبك فإنه أغْفَر للوسخ، أي أستر له: ويقولون
  : الشاعر

 تَحرى منْشَأ العيِن رائح أجشّ  سقى دارها مستمطَر ذو ِغفارٍة

جنم من منازل : والغفْر. الكُمة من الزرد: واِملغفَر. خرقة توقّي ا املرأةُ ِمقْنعتها من الدهن وغريه: والِغفارة
  :  قال الشاعر.ولد األرِوية، واجلمع أغفار وِغفَرة: والغفْر. القمر

  دون السماء يِزل بالغُفِْر

. بطن من العرب منهم أبو نر جندب بن جنادة صاحب رسول اهللا صلى اللّه عليه وآله وسلم: وبنو ِغفار

wوجاء القوم جم الغفري ومجاَء الغفري وجما غفرياً، إذا . بطن من العرب أيضاً: وبنو غافر. اسم: وغفَير
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لَثًى من لَثَى الشجر، وهو الصمغ، الواحد مغفور، وهو أحد ما جاء على : واملغافري. أمجعهمجاءوا ب
  .دويبة: والِغفْر، زعموا. اسم امرأة هلا حديث: وغفرية. فُعلول موضع الفاء ميم

وبئر . قدحة أيضاًما اغترفت ا، وهي اِمل: مصدر غرفت الشيَء أغِرفه غَرفاً باِملغرفة، واِملغرفة: والغرف
  .كثري املاء: ور غَراف. غَروف وقَدوح، إذا اغترف ماؤها باليد

  .رحيب الشحوة، أي مسافة ما بني خطاه، كثري األخذ من األرض بقوائمه: وفرس غَراف

ة املعروفة مجعها والغرفَ. ، وغَرفَةً"غُرفَةً بيده: "وقد قرئ. ما اغترفته بيدك، وهي الغرفة أيضاً: والغرافة
  : قال الشاعر. ضرب من الشجر، وزعموا أنه الِغريف أيضاً: والغرف. غُرف وغُرفات

  بأكنافها الشُّوع والِغريفُ

شجر جمتمع ملتف من أي الشجر كان، وأكثر ما : والغريف أيضاً. شجر البان، الواحدة شوعة: الشوع
  : قال أبو كبري اهلُذيل. ههيعرف بذلك العرين واألراك وما أشب

  إن الغَريفَ يِجن ذات الِقنِْطِر  من يطالعه يقُْل لِصحابه أم

احلبل املعقود بأنشوطة يلقى يف عنق البعري، لغة : والغرفَة. وقد مست العرب غَرافاً وغُريفاً. الداهية: الِقنِطر
وغرفت .  ألقيت يف رأسه الغرفَة، وهو احلبل املعقود بأنشوطةميانية، غرفت البعري أغرفه وأغِرفه غَرفاً، إذا

  : قال الشاعر. ناصية الفرس، إذا جززا

  قامت رويداً تكاد تنغرفُ  عن كبر شأنها فإذا تنام

. وضربة فَريغ وفَريغة، أي واسعة. جنمان من منازل القمر: وفَرغا الدلو. فم الدلو، واجلمع فُروغ: والفَرغ

  :  الشاعرقال

  كأن رشاشها لَهب الضرام  فَريغة عجلْى رموح وكلِّ

  .وفَرغَ الرجلُ من عمله فَراغاً وفروغاً، وأفرغ ما يف إنائه إفراغاً، وكذلك أفرغَ عند ِجماعه

  .طوعةمصمتة اجلوانب غري مق: وحلقة مفْرغَة. وذهب دمه ِفرغَاً، إذا طُلَّ ومل يثأر به ومل يعقَل

    

شحا فاه وشحا : فَغر الرجلُ فاه، وفَغر فوه، إذا جعل الفعل للفم يفغر فَغراً، كما قالوا: والفَغر من قوهلم
  : قال الشاعر. فوه، وهو فتح الفم عند الضحك وغريه

  كما فَغَرتْ للحيض شَمطاء عارك  لدى النعمان لما لَِقيتَه فَغَرتَ
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وسمي قائل هذا البيت الفَغار . يئست من احليض فلما حاضت فرحت وضحكت: يقول. أي حائض
األرض الواسعة، : واملَفْغرة. ضرب من الطِّيب، زعموا: والفاِغرة. ذا البيت، وهو من فرسان العرب

  .ورمبا سميت الفجوة يف اجلبل مفْغرةً إذا كانت دون الكهف، واجلمع مفاغر

  ق -غ-ر

غَِرق : غَِرق الرجلُ يغرق غَرقاً فهو غريق، وأصله يف املاء، مث كثر ذلك حىت قالوا:  وجوههااستعمل من
وأغرق . يف املاء، وغَِرق يف الطِّيب وما أشبهه إذا أكثر منه، وكذلك غَِرق يف الذنوب، ومجع غريق غَرقَى

زفيه، وأصله من الن ِرق إغراقاً، إذا جاوز احلدغع يف السهم حىت خيرجه عن كَِبد القوسيف الشيء ي .

غَرقأِت : ويف لغة ألهل اليمن مرغوب عنها. ِقشرها الرقيق الباطن، واجلمع غَراِقىء: وِغرِقىء البيضة
. غَرقَأت الدجاجةُ، إذا فعلت ذلك ببيضها: البيضة، إذا خرج عليها قشرها الرقيق، وقال بعضهم

  .طائر، زعموا، وليس بثَبت: والِغرياق. واغرورقت عينه، إذا شِرقت بدمعها

  ك -غ-ر

  .أمهلت

  ل -غ-ر

وأرغلت . وأرغلِت األرض، إذا أنبتت الرغْل. نبت من أحرار البقل، زعموا: استعمل من وجوهها الرغْل
  : ويروى بيت ابن أمحر. القطاةُ فَرخها، إذا زقّته، والوجه أزغلت، بالزاي

  لم تُخِْطىِء الِجيد ولم تَشْفَِتر  لَةًفي حلِْقِه رغْ فأرغلتْ

فَِترشروى: تق، ويفررِغله : ويقال. فأزغلت، بالزاي املعجمة، وهي الرواية العالية الصحيحة: تأرغلَ املاء ي
صاحب القرب املرجوم، كأن : وأبو رغال. اسم: ورغْالن. إرغاالً، إذا صبه صبا كثرياً، واملصدر اإلرغال

وأرغلت إىل فالن . فالن يف عيش أرغَلَ، أي واسع: ويقال. شتق من راغلَ يراِغل مراغلةً وِرغاالًامسه م
  .إرغاالً، إذا ِملْت إليه وى أو معونة، مثل أرغنت سواء

  : قال الشاعر. واألغْرل واألقْلَف واألغْلَف واحد، وهي الغرلَة

   الرعلَل مثَل األينُِق  الِفتْيةَ األغرا رأيتُ

وقد : قال. ناقة رعالُء، إذا شقَّت أذا وتركت حىت تنوس أي تحرك وترعى: يقال. األعزال: ويروى
w  .روي األرغال أيضاً
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  م -غ-ر

أرغم اللّه أنفَه، أي ألصقَه بالرغام، وهو التراب، : التراب، ومنه قيل: استعمل من وجوهها الرغام، بالفتح
وشاة . املُنابذ هلم، راغم فالن قومه مراغمةً وِرغاماً، ِإذا نابذهم وخرج عنهم: واملُراغم لقومه. نفُهورِغم أ

. اسم أيضاً: ورغيم. اسم: ورغَيم. رغْماُء، إذا كان على طرف أنفها بياض أو لون خيالف سائر لوا

  : قال الراجز. قصب الرئة: والرغامى

  امى ِليتَهيبلُّ من ماء الرغ

ِميتَهلُّ سالىء حبكما ي  

يصف كلباً قد أدخل رأسه يف جوف فرس مقتول فقد بلغ برأسه إىل الرغامى، أي قصب الرئة، من 
  .الفرس فقد ابتلّ ِليته

  .موضع: ورماغ. فعل ممات، رمغت الشيء أرمغه رمغاً، إذا عركته بيدك كاألدمي وحنوه: والرمغ

مراً: روالغعظم البحر غَمي ممقال الشاعر كامل. املاء الكثري، وبه س :  

  تهوي بهم في لجة الغَمِر  بهم سجحاء جارية وغَلَتْ

واملاء يسمى غَمراً ألنه يغمر كلّ . الطويلة الواسعة، ومجع الغمر غمار وغُمور: يصف سفينة، والسجحاء
اجلواد، وسمي الرجل غَمراً، إذا كان واسع : والغمر من الرجال.لهشيء وقع فيه، أي يغطّيه فهو غامر 

ورجل مغمور، إذا كان خامالً .الصغار الذي يغمره الكبار فوقه: والغمري من النبت. العطاء كثري اخلري
  .يغمره غريه من قومه تشبيهاً بالرجل الغمر

  .ورجل غُمر، إذا مل جيرب األمور، واجلمع أغمار

  .احلقد، واجلمع غُمور: والِغمر

  .ما بقيت رائحته يف اليد من أكل الدسم خاصة، زعموا، غَِمرت يده تغمر غَمراً، فهي غَِمرة: والغمر

تغمرت املرأة بالطيب، : ِطالء من زعفران وغريه تطلي به املرأة وجهها ليصفو لوا، ورمبا قيل: والغمرة
  . وتغمرياً، إذا فعلت ذلكإذا تضمخت به، تغمراً

    

  : قال أعشى باهلة. وتغمرت من املاء وغريه، إذا شربت منه دون الري، ومنه سمي القَعب الصغري غُمراً

  من الشِّواء ويروي شربه الغُمر  حزة ِفلْذ إن ألَم بها تغِْنيه

ودخلت يف غُمار الناس وخمارهم، أي ". مري هلُموا غُ: "ويف حديث النيب صلى اّهللا عليه وآله وسلم
w  .اسم موضع أيضاً: وغُمير. اسم موضع: وغَمر. مجاعتهم

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن دريد-مجهرة اللغة         890   

  .فرس غَمر البديهة، إذا كان جواداً، تشبيهاً بالرجل الغمر: وقالوا. وقد مست العرب غَمراً وغُميراً وغامراً

  :: قال الشاعر. رم غُرماً وغَرامةًكل شيء غَِرمته من مال وغريه، غَِرم يغ: والغرم

  تَقضي بها عنك الغَرامه  دار ابن عمك ِبعتَها

بها إذهب ببها إذْه  هقَ الحمامقْتَها طَوطو 

  : قال الشاعر. واملتداينان كل واحد منهما غَرمي صاحبه

صوعنيم يى زعنوقَها أحو  الغَريم ِخبله ظاء كما ص  

الظّاء والظّأب : قال أبو بكر. صوت التيس، وهو يف هذا املوضع صاحب الدين:  والطاءيصف تيساً،
  : وقال اآلخر. واحد، وهو الصوت

 إن ذا التَّمطال شَر غَريم أال  ويمطُُل ديني وهو أقدر مالٍك

وكذلك فُسر . م وهو اهلالكوفالن مغرم بفالنة، إذا اشتد حبه هلا، وأصل ذلك من الغرا. فهذا عليه الدين
ها كان غَراماً: "يف الترتيل يف قوله جلّ وعزغ. ، أي هالكاً"إنّ عذابوأنشد. اللعاب: واملَر :  

  تَشِْفينَها بالنَّفِْث أو بالمرغ

، ومترغ يف التراب مترغا، إذا تقلّب فيه. أي ال حيبس لعابه" أمحق ال يجأى مرغَه : " وتقول العرب
فأما قول . بطني من العرب: وبنو مراغة. املَراغة: وكذلك مترغ الفرس واحلمار مترغاً، وموضع تمرِغه

  .موضع: واألمرغ. يا ابن املَراغة، فإمنا يعريه ببين كُليب ألم أصحاب حمري: الفرزدق جلرير

وفرس أمغر واألنثى مغراُء، . مصبوغ باملغرة: روثوب ممغ. طني أمحر، وهو اِملشق، واجلأب مهموز: واملَغرة
اسم : ومغران. اسم موضع: وماِغرة. األرض اليت خيرج منها املَغرة: واملَمغرة. وهي شقرة فيها كدرة

نب والل. وناقة ممِغر ومنِغر، إذا حلبت فخالط لبنها دم، فإذا كان ذلك من عادا فهي ِممغار وِمنغار. رجل
  .مغري، إذا خالطه الدم

  ن -غ-ر

األرض السهلة، لغة : والرغْنة. أرغنت إىل فالن إرغاناً، إذا ِملْت إليه فأنت مرِغن: استعمل من وجوهها
  .ميانية

  .الطني الرقيق: والِغرين والِغريل. طائر، ويقال إنه العقاب أو شبيه به، واجلمع أغران: والغرن

  : قال الشاعر يصف العنب. صغر من العصفور، واجلمع ِنغرانطائر أ: والنغر

w بأظافر النِّغْراِن يحِملْنَها  يحِملْن أزقاقَ المدام كأنّما
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خرج املربد من البصرة وهو ال حيسن من املعاين غري هذا : قال أبو حامت: قال أبو بكر. بأكارع: ويروى
؟ ونِغر قلب "أبا عمير، ما فَعلَ النغير: " ويف احلديث. فر النغرانيعين معاليق العنب شبهها بأظا. البيت

أغرت الِقدر تتعر، إذا : الرجل ينغر نغراً، إذا التهب من حزن أو غيظ فهو نِغر، وهو مأخوذ من قوهلم
ةٌ : " ويف احلديث. غَلَتِغرى نردوين إىل أهلي غير."  

  و -غ-ر

ِرغْوة، واجلمع رغى، مقصور، وهو ما طفا على اللنب من الزبد، : الرغْوة، ويقالاستعمل من وجوهها 
ومن . وارتغى الرجلُ يرتغي ارتغاًء، إذا شرب الرغوة. أرغى اللنب يرغي إرغاًء، إذا صارت له رغوة

  .، وهذا مبين يف االعتالل تراه إن شاء اهللا"يِسر حسواً يف ارتغاء : " أمثاهلم

  .ال غَرو من كذا وكذا، أي ال عجب: ويقال

: والغوير. موضع بالشام: والغور. غَور ِتهامة، وهو بطنها، غار الرجلُ يغور غَوراً، إذا دخل الغور: والغور

عسى أن : املثل للزباء، ومعناه: ، قال أبو بكر"عسى الغوير أبؤساً: "ومن أمثاهلم. موضع: والغورة. موضع
  .وغارت عني الرجل تغور غُؤوراً. جييء من الغوير ما أكره

إن أصبح ماؤكم : "ويف الترتيل. وغار املاء يغور غَوراً، إذا نضب. وغار النجم يغور غَوراً، إذا غاب
  .زور يف معىن زائر، ودوم يف معىن دائم: ، أي غائراً، أخرجت مخرج قوهلم"غَوراً

    

وغَر : ووِغر صدر الرجل يوغَر وغَراً ووغْراً، وقالوا. وغْرة الظهرية، وهو أشد ما يكون من احلر: رةوالوغْ
الذي : واللنب الوغري. يِغر، إذا التهب من غضب أو حقد، ولري بثَبت، وأكثر ما يستعمل يف احلقد، زعموا

   :قال املستوغر. تحمى احلجارة مث تلقى فيه فيشرب

  نَشيشَ الرضف في اللبن الوغيِر  الماء في الربالت منها ينشُّ

وأوغر القوم اِخلرتَير إيغاراً، وهو أن يغلى له املاء فيسمط وهو حي مث يذبح، وهو من فعل قوم من 
  : فال الشاعر. النصارى

 ككراهِة الِخنزير لإليغاِر  ولقد أردتَ لقاءهم فكرهتهم

  : قال الشاعر. يروغّ روغاً وروغاناً ومراوغةً وِرواغاً، إذا حاد عن الشيءوراغَ الرجلُ 

 م إال المشيع النِّحِرير د  يوم ال ينفع الرواغُ وال يق
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وهذا البيت يروى لألسود : قال أبو بكر. الشجاع الذي كأن له من قلبه أمراً يشيعه على اإلقدام: املشيع
وتروغَ الدابة، ِإذا . بن زيد، إال أن األصمعي زعم أن النحرير ليس من كالم العرببن يعفُر أو لعدي 

  .مترغ يف التراب، لغة ميانية

  ه -غ-ر

  .غَِره به، يف معىن غَِري به، وترى هذا يف املعتلّ والزوائد إن شاء اهللا: استعمل منها

  ي -غ-ر

  .استعمل منها الرياغ، وهو التراب

  : وأنشد. والِغرية واِملرية سواء. مصدر غار أهلَه يغريهم غَيراً، إذا مارهم: وغَير. ة يستثىن اوغَيرة كلم

هرهل تُنِْكرين بن أبينا غَي  

هرومي ههل تَفقدين غير  

  : قال الشاعر. الدية: والِغير

  بني أمامةَ إن لم تقبلوا الغيرا  بأيدينا أنوفَكم لَنَجدعن

  .غار الرجل على أهله يغار غَيرةً فهو غائر: والغيرة من قوهلم. حي من العرب: وبنو ِغيرة

  باب الراء والفاء

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ق -ف-ر

وفالن رفيق بفالن . الرفْق، ضد اخلُرق، رفَق يرفُق ِرفْقاً فهو رفيق بكذا وكذا: استعمل من وجوهها
  .وأرفقَه يرفقه إرفاقاً، إذا أوصل إليه ِرفْقاً. و اللطف وحسن الصنيع إليهوراِفق به، وه

األمر الرافق بك، وكذلك فُسر يف : واِملرفَق. موِصل الذّراع يف العضد: واِملرفَق من اإلنسان والدابة
األمر : رِفق اإلنسان، واِملرفَقم: بل اِملرفَق يف الوجهني مجيعاً، والكوفيون يقولون: وقال البصريون. الترتيل

وبعري مرفوق، إذا اشتكى . اليت يرتفق ا، أي يتكأ عليها: واِملرفَقَة. الرفيق بك، واجلمع منهما املَرافق
القوم املترافقون يف السفر، : والرفْقَة. حبل يشد يف مرِفق البعري إىل وظيفه، واجلمع الرفُق: والرفاق. مرِفقه

: والراِفقة". الرفيق مثّ الطريق : "ومثل من أمثاهلم. الذي يرافقك يف سفَرك: والرفيق. جلمع ِرفاق ورفَقوا w
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  .وأوىل فالن فالناً رافقةً ومرِفقاً، أي ِرفْقاً. موضع

زت خطْمه مث وفقرت البعري أفِقره وأفقُره فَقْراً، إذا حز. ضد الِغىن، والرجل فقري، وأفقره اهللا إفقاراً: والفقْر
. إرم الصيد فقد أفْقَرك، أي أمكنك من فَقاره: ويقال. جعلت فيه اجلَرير ليِذلَّ بذلك، والبعري مفقور

العظام املنتظمة يف النخاع اليت تسمى خرز الظهر، الواحدة ِفقْرة، واجلمع ِفقر وفَقار : وفَقار الظهر
رماه اللّه بفاقرة، أي : ويقال. ذا دفعتها إليه لريكبها مث يردها إليكوأفقرت فالناً ناقيت إفقاراً، إ. وفَقارة

  : وفسروا قول الشاعر. بداهية تقصم فَقاره

  رفَع القوادم كالفقير األعزِل  رأى لُبد النُّسور تطايرت لما

حىت جيتمع ماؤها يف والفَقري، واجلمع فُقر، وهي ركايا حتفر مث ينفذ بعضها إىل بعض . أي املكسور الفَقار
  : قال الشاعر. رِكي أو يسيح

  وطعاٍن مثل أفواه الفُقُر  تأذَن الجن له بِضراب

  : قال الراجز. رِكي معروفة: والفَقري

ما ليلةُ الفَقير إالّ شَيطان  

انالصم دعاء دعى بها القومي  

  : قال الشاعر. رت اخلَرز، إذا ثقّبته لتنِظمهوفقّ. وفقّرت للفَسيل تفقرياً، إذا حفرت له مث غرسته

 ياقوتاً وشذْراً مفقَّرا يحلَّين  غَرائر في ِكن وصوٍن ونَعمٍة

    : قال الشاعر. وسد اهللا مفاقره، أي أغناه

 الذي أرجو ِلسد مفاقري لَربي  وإن الذي ساقَ الِغنى البن عامٍر

. شيئني فصلت بينهما فقد فرقتهما فَرقاً، وكل ناحية منهما فرق وفَريقوكِل . فَرق الرأس: والفَرق

وفَرقَِت الناقةُ، إذا ضرا املخاض فمرت على وجهها حىت تنتج حيث ال . القطيع من الغنم: والِفرق
  : قال الراجز. يعرف مكاا، فهي فارق، واجلمع فرق وفوارق

  إعجْل بغَرٍب مثل غَرِب طارق

  ومنْجنُوٍن كاألتاِن الفارِق

  : وقال اآلخر. املَحالة الكبرية اليت يسىن عليها، غري مهموز: املَنجنون

  يفقِّئن بالِميث الدماِث السوابيا  فُرق منه ينتَّجن حوله له
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ع دمث، وهي مج: األرض السهلة، والدماث: يصف سحاباً فشبه ما تفرق منه بالنوق الفوارق، واِمليثاء
مجع ساِبياء، وهي : يشقِّقن، ِمن فقأت عينه، إذا بخصتها، والسوايب: األرض السهلة أيضاً، ويفقِّئن
  : قال الشاعر. وناقة مفِْرق، إذا فارقها ولدها بذبح أو مبوت. املَشيمة اليت يكون فيها الولد

  وإعطائي المفارقَ والِحقاقا

وأفرق من مرضه . وفَِرق اإلنسانُ يفرق فَرقاً، إذا خاف. قَّيه، واجلمع مفارقأحد ِش: ومفِْرق الرأس
 ريأ منه وال يكون اإلفراق إالّ من مرض ال يصيب اإلنسان إالّ مرة واحدة، حنو اجلُدرإفراقاً، إذا ب

كانت إحدى حجبتيه وفرس أفرق، إذا . ورجل أفْرق، إذا كان بني ثنيتيه انفراج. واحلَصبة وما أشبههما
وسمي . الذي يفْرق بني األمور ويفصلها: والفاروق من الناس. رأس الوِرك: أعظم من األخرى، احلَجبة

: وديك أفرق. عمر بن اخلَطّاب رضي اهللا عنه فاروقاً ألنه أظهر اإلسالم مبكّة ففَرق بني اإلميان والكفر

  . تباعد طرفا قرنيهوتيس أفرق، إذا. الذي انفرق عرفُه

وسمي القرآن فرقاناً ألنه فَرق بني . موضع: والفُروق. وتفارق القوم ِفراقاً وتفارقاً، وافترقوا فُرقة وافتراقاً
: ، أي القرآن، والفُرقان"نزلَ الفُرقان: "وللفُرقان يف الترتيل مواضع، فمنه قوله جلّ وعز. احلق والباطل

، أي يوم النصر، يعين يوم بدر، "وما أنزلْنا على عبِدنا يوم الفُرقان : " جلّ ثناؤهالنصر، ومنه قوله
ورجل فَروقة، وكذلك املرأة، أخرج مخرج . البرهان، وهذا مستقصى يف كتاب لغات القرآن: والفُرقان

  : قال الشاعر. نسابة وعالّمة وبصرية وما أشبه ذلك

 يمر به الشجاع فيفزع بلداً  ولقد حلَلِْت وكنِت جد فروقٍة

ما أسكر الفَرق فاجلُرعةُ منه : "والفَرق الذي جاء يف احلديث. وقد جاء مصدر فارقه ِفراقاً وفرقه تفرقةً
حلبة تطبخ بتمر ويسقاها : والفَريقة. فزعموا أنه ِمكيال يعرف باملدينة، وقد قيل فَرق، بالتسكني" حرام 

  : قال الشاعر. اءاملريض أو النفَس

  مثُل الفَريقة صفيتْ للمدنَِف  ولقد وردت الماء يركد فوقه

  : قال الشاعر. شحم الكُلى: والفروقة

  يبين لنا شحم الفَروقة والكلَى  وباتت ِقدرهم ذاتَ ِهزٍة فِبتنا

  .وِفرقَة من الناس، واجلمع ِفرق

فالن : التهمة، يقال: والِقرفَة. ها أقِرفها قَرفاً، إذا نكأا حىت تدمىمصدر قرفت القَرحة وغري: والقرف
رجل : خالف العتيق، مث قالوا: وفرس مقِْرف. وقَرفْت فالناً بكذا وكذا، إذا سبعته به. ِقرفيت، أي تهميت

wضرب من أفواه : فةوالِقر. مقِْرف أيضاً، إذا نسب إىل لؤم األصل، واجلمع مقارف، واملصدر اإلقراف
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أوعية من أدم : والقُروف. واقترف فالن سيئةً، إذا اكتسبها. ِقشره: وِقرف كل شيء. الطِّيب أو حنوه
  : قال الشاعر. ينتبذ فيها

  بأن كَذب القَراطفُ والقُروفُ  أوصتْ بنيها وذبيانيٍة

: والقَرف، بالتحريك. هي القطفمجع قَرطَف، و: أي عليكم ا، أي خذوها يف غنيمتكم، والقَراطف

  .مداناة املرض

    

أرض قَفْر : مصدر أقفرِت األرض، ويقال: واإلقفار. اخلايل من األنيس، واجلمع ِقفار: والقَفْر من األرض
م ضئيل قليل اللح: ودابة قَِفر وقَفْر وقَِفرة. بال أدم: وأكلت خبزاً قَفاراً، وقالوا ِقفاراً. وأرضون قَفْر وِقفار

. الزبيل، لغة ميانية: والقَفري. ونزلنا ببين فالن فبتنا القَفْر، إذا مل يقْرونا. اجلسم، وكذلك هو من الناس

: والقُفَر. واقتفرت األثر اقتفاراً، مثل قَفوت سواء. مجعك الشيَء حنو التراب وغريه، قفَّرته تقفرياً: والتقفري

  : قال الراجز. الشعر، زعموا

  لمتْ خَود بساقَيها القُفَرقد ع

  لَتُروين أو لَتَِبيدن الشُّجر

الً ال أتِزرأص أو ألروحن  

  .ضرب من النبت، ورمبا مسي الكافور قَفُّوراً وقافوراً: والقَفور. مجع الشجار، وهي خشب البئر: الشجر

  ك -ف-ر

وأفكر يفِْكر إفكاراً، . إلنسان وقلبه، الواحدة ِفكْرة وِفكْر وِفكَرالفَكْر، وهو ما وقع خبلَد ا: الِفكْر، وقالوا
  .فركُك الشيَء بيدك حىت يتفتت: والفَرك، بفتح الفاء. وفكّر تفكرياً

وفَِركَِت املرأةُ زوجها تفركه فَركاً، إذا أبغضته، فهي فارك . طعام يفرك ويلَت بسمن أو غريه: والفَريك
،كمن نساء فواركقال الشاعر.  واالسم الِفر :  

  بأمثال أبصار النساء الفوارِك  إذا الليُل عن نَشٍْز تجلَّى رمينَه

وثوب مفروك بالزعفران وغريه، إذا . خمنث يتفرك، إذا كان يتكسر يف كالمه ومشيته: ويقال. يصف إبالً
  .صبغ صبغاً شديداً

ه يكرفهن ويكِرفهن كَرفاً، أكرف إذا شم أبوالَهن، وكل ما ِمشمته فقد الشم، كَرف احلمار آتن: والكَرف
w  .كرفته
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ضد اإلسالم، كَفَر يكفُر كُفْراً وكُفْراناً، وهو أحد ما جاء من املصادر على فُعالن، حنو غفْران : والكُفْر
 قلبه، وأحسب أن لفظه وخسران، وأصل الكُفْر التغطية على الشيء والستر له، فكأن الكافر مغطى على

وعاء : والكافور. وكَفَر فالن النعمةَ، إذا مل يشكرها، يكفُرها كَفْراً فهو كَفُور. لفظ فاعل يف معىن مفعول
وغلط العجاج فظن . وعاء كل شيء كافوره: وقال بعض أهل اللغة. الطَّلْع، وهو الكَفَر والكُفرى أيضاً

  : ال رجزأن للكرم كافوراً ككافور النخل، فق

  بفاحم يعكَفُ أو منشوِر

  كالكَرم إذ نادى من الكافوِر

: وقد جاء يف الترتيل. القَفور والقافور: فأما الكافور من الطِّيب فأحسبه ليس بعريب حمض، ألم رمبا قالوا

 وكل مغٍط .وكفر الرجلُ عن ميينه، كأنه غطّى عليها بالكَفّارة. ، واهللا أعلم بوجهه"مزاجها كافوراً"
قال الشاعر. كافر :  

  ألْقَت ذكاء يمينَها في كافِر  ثقْالً رثيداً بعدما فتذكَّرا

قال . وكفَر السحاب السماَء، إذا غطاها. الشمس: ثَقَالً، أي يف الليل ألنه يغطّي األرض، وذُكاء: ويروى
  : لبيد

  امهافي ليلٍة كَفَر النجوم غَم  طريقةَ متنها متواتر يعلو

وتكفَر يف السالح، إذا دخل فيها، يعين الدرع وما . وتكفر الرجل بثوبه، إذا اشتمل به. أي غطّاها
  : قال الشاعر. ور اِحلرية يسمى كافراً. أشبهها

 أقنو كلَّ ِقطًّ مضلَّل كذلك  فألقيتها بالثِّنْي من جنِْب كافٍر

قَنوته كذا : أجعله ِقنوة، ويقال:  الذي فيه الضالل، وقوله أقنوالرديء: الكتاب، واملضلَّل: الِقطّ هاهنا
  : قال الشماخ. وكل شيء متغطّ بشيء فقد تكفَّر به. وكذا، أي أعطيته

  عليها ابن ِعرس واإلوز المكفَّرا  إلى قوم يريح ِرعاؤها فآبت

وكفر . ست بعربية، وأحسبها سريانية معربةالكَفْر، ولي: وأهل الشام يسمون القرية. يعين املتغطّي بالريش
. وال كُفران لِنعم اهللا: فعلت كذا وكذا وال كُفْرانَ هللا، كأنه أراد: ويقال. القوم مللكهم، إذا سجدوا له

  .تكفر البعري حبباله، إذا وقعت يف قوائمه: ويقال

  ل -ف-ر
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طويل الذنب : وفرس ِرفَلّ.  سحب أذيالَه ومشىمصدر رفَلَ يرفُل رفْالً، إذا: استعمل من وجوهها الرفْل
  .ومشَّر ِرفَلَّه، إذا مشّر ذيلَه. ورفَّلت الرجلَ، إذا أكرمته وعظّمت شأنه. ذَيال

  م -ف-ر

    

شيء كانت تتخذه البغايا يف اجلاهلية من عجم الزبيب، حتتمله البِغية يف : استعمل من وجوهها الفَرمة
  : قال الراجز. يا ابن املستفِرمة بعجم الزبيب: تاب عبد امللك بن مروان إىل احلجاجومنه ك. حيائها لتضيق

  مستفِرماٍت بالحصى جوافال

  يستتبع األواخر األوائال

اسم : والفَرمى. من شدة جريهن تدخل احلصى يف حيائها، فشبه احلصى بالفَرمة: يصف خيالً، يقول
  .موضع، وليس بعريب حمض

  ن -ف-ر

وهذا تراه يف باب اهلمز . سكَن من طيشه: وأرفأنَّ الرجلُ. فرس ِرفَن، مثل ِرفَلّ سواء: استعمل منها
  .مشروحاً إن شاء اهللا

ومنه اشتقاق اسم الفُرِنية من اخلُبز، وهي العظيمة . شيء يختبز فيه، وال أحسبه عربياً حمضاً: والفُرن
  .املستديرة

ونفَرِت . يوم نفور الناس من ِمىن: ويوم النفْر والنفري والنفُور. ر ينِفر وينفُر نفْراً ونفوراًمصدر نفَ: والنفْر
ِرمفوراً، إذا هاجت وورمت، وكذلك العضو من األعضاء إذا ووغريها من اجلسد تنفُر ن ما : والنفَر. العني

ال : "واملثل السائر. القوم النافرون حلرب أو غريها: فريوالن. بني الثالثة إىل العشرة، زعموا، واجلمع األنفار
: وبنو نفْر. قَيل من أقيال ِحمري: وذو نفٍْر. ، أي ال أنت يف جتارة وال حرب"أنت يف الِعِري وال يف النفِري

احبه ونفِّر وتنافر الرجالن فنِفر أحدمها على ص. ونفَرت فالناً على فالن، إذا غلَّبته عليه. بطن من العرب
ما أخذه املنفور من اخلَطَر : والنفارة. أيضاً، إذا غُلب عليه إذا حتاكما إىل كاهن أو سيد، تنافُرا ونفاراً

قال . بنو أبيه الذين يغضبون لغضبه: ونافرة الرجل. بل النفارة ما أخذه احلاكم: ويقال. وهو الغالب
  : الراجز

هٍم ناِفرلَيلو أن حولي من ع  
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هياِطرتْني هذه الضما غَلَب  

  ".كُلُّ أزب نفُوز: "ومثل من أمثاهلم

  و -ف-ر

رفأت الثوب، : رفَوت الثوب أرفُوه رفْواً، إذا الءمت خرقَه بِنساجة، وقد قالوا: استعمل من وجوهها
  : اعرقال الش. ورفَوت الرجلَ، إذا سكّنته من رعب. باهلمز، وهي اللغة العالية

  فقلتُ وأنكرتُ الوجوه هم هم  وقالوا يا خُويِلد لم تُرع رفَوني

  .بالرفاء والبنني، أي بااللتئام: ومنه اشتقاق قوهلم للمملَك

  .فأما قوهلم أرفأت السفينةَ فستراه يف اهلمز إن شاء اهللا

:  بل الروف من السكون، وليس من قوهلم:مصدر راف يروف روفاً، ملن ترك اهلمز، وقال قوم: والروف

  .روف: رؤوف ِرحيم، ذاك من الرأفة، مهموز، إال أنه يف لغة من مل يهمز

  .مصدر فارِت القدر تفور فَوراً وفَوراناً، إذا غلت حىت يعلو ما فيها فيفيض: والفَور

. فَش إذا مسحت وجتتمع إذا تركتريح تكون يف رسغ الفرس تن: والفأرة والفُؤرة، تهمز وال تهمز

ال أفعل كذا ما ألألِت " الظِّباء، ال واحد هلا من لفظها، : والفُور. وأتيت فالناً من فَوري، أي من ساعيت
 ها"الفُوركت أذنابراً، إذا نبع. ، أي ما حرارناً وفَووفُوارة الِقدر. وفار املاُء من األرض يفور فو : ما طَفَح
  .حلْبة ومتر تطبخ للمريض أو للنفَساء: والِفئْرة. من الزبد إذا غَلَت حىت يعلو ما فيها فيفيضعليها 

ويف حديث عمر بن اخلطّاب رضوان اّهللا . ِجلدته: وفَروة الرأس. معروف، واجلمع ِفراء، ممدود: والفَرو
  .يها أن ختتمر، أي ليس عل"إن األمةَ ألقت فروةَ رأسها من وراء اجلدار: "عليه

والفَروة والثروة واحد يف بعض اللغات، وهو . افتريت فَروةً، أي لبستها، وهو افتعلت من ذلك: ويقال
  .اسم: وفَروان. الِغىن

  .مصدر ورف النبت يِرف ورفاً، وهو اهتزازه ونضارته، فهو نبت وارف: والورف

قال الشاعر . ووفَّرته توفرياً، إذا كثّرته.  الشيء وفارةً ووفوراً، إذا كثرووفر. الِغنى، فالن ذو وفْر: والوفْر
  : يف الغىن

  أراد ثراء المال كان له وفْر  عِلم األقوام لو أن حاتماً وقد

    

. وما أبني الوفارةَ يف فالن، يريدون رجاحةَ العقل والرأي. حظُّك األوفر من كذا، أي األكثر: ويقال
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دون اجلُمة، واجلمع ِوفار، وهي : والوفْرة من الشعر. ألْية الكَبش إذا عظمت يف بعض اللغات: وافرةوال
ووفّرت . غُرضوف وغُضروف واحد: اليت تنوس على شحمة األذن أو على غُرضوفها، قال أبو بكر

وهذا غلط، إمنا هي وفْرة مث :  قال أبو بكرالوفْرة أكثر من اجلُمة،: وقال قوم. شعري توفرياً، إذا أعفيته
  .ما أملَّت باملَنِكبني: ما جاوزت األذنني، واللِّمة: ما جاوزت شحمةَ األذنني، واجلُمه: جمة مث ِلمة، فالوفْرة

  ه -ف-ر

ع أن تسقى اإلبل مىت شاءت، إبل رافهة وأهلها مرفهون، مث كثر ذلك حىت صار كل عيش واس: الرفه
رفه علي، أي أنِظرين : ويقول الرجلُ للرجل. وفالن يف رفاهة من العيش ورفاهية ورفَيِهية ورفَهِنية. رافهاً

  .ورفَه من ِخناقي، يراد به التوسعة عليه

: وفرس مرهف. رقيق الشفرتني: وسيف مرهف. رهفْت الشيء وأرهفته، إذا رققته: والرهف من قوهلم

حجر ميأل الكف، : والِفهر. موضع، زعموا: والرهافة. لبطن متقارب الضلوع، وهو عيبخامص ا
وقد مست العرب ِفهراً وفُهيرة . والِفهر مؤنثة ميلّك على ذلك تصغريهم إياها فُهيرة. واجلمع أفهار وفُهور

  .أبو قُريش: وفهر: أب جيمع قُريشاً، وقال أيضاً: وِفهر. وفهيراً

والفَهر زعم أبو مالك أنه عريب . وتفهر الرجل يف املال، إذا اتسع فيه. ذات أفهار: وأرض، مفْهرة
: فأما الفُهر الذي يف احلديث. معروف، وهو أن جيامع الرجل املرأةَ مث يتحول إىل غريها قبل الفراغ

  .هودموضع للي: فليس بعريب حمض، الفُهر" كأم اليهود خرجوا من فهرهم "

بآِدل الرجل، : واملَفاِهر. تفَيهر الفرس، إذا تراد عن اجلري من الضعف: ويقال. صلبة شديدة: وناقة فَيهرة
  .وهو حلم صدره

حمض فهو حامض، : ودابة فارة بني الفَراهة والفُروهة، وهو أحد ما جاء على فَعل فهو فاعل، وهو قليل
، فمن قرأ فاِرهني أراد حاذقني مبا يعملون، ومن قرأ "فَِرهني"و " هني فاِر: "وقد قرئ. ومثُل فهو ماثل

  .دواب فُرهة، مجع فاِره: وقد قالوا. فَِرهني أراد متوسعني، واهللا أعلم

ال تهِرف قبل : " ومن أمثاهلم". جاء قوم يهِرفون لصاحب هلم: " ، املدح والثناء، ومنه احلديث:واهلَرف
  ".أن تعرف 

  ي -ف-ر
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. الريف، وهو ما قارب املاَء من أرض العرب ومن غريها، واجلمع أرياف وريوف: استعمل من وجوهها

  .وتريف القوم، إذا دنوا من الريف

  : قال الراجز. مصدر فَريت األدمي أفريه فَرياً، إذا شققته لصالح، وأفريته إذا شققته شق فساد: والفَري

   فَرتْهاشَلتْ يدا فاِريٍة

  وعميتْ عين التي أرتْها

  : وقال ذو الرمة

 ضيعته بينها الكُتَب مشلِشل  وفْراء غُرفيٍة أثْأى خوارزها

: دبغت بالغرف، أثْأيثُ الشيَء، إذا أفسدته، وزن أثْعيت، واملشلشل: واسعة، غَرفية: يصف دلواً، وفْراء

وجاء فالن يفري الفَِري، إذا جاء مِجداً مشمراً ضابطاً .  قطراً متداركاًما يتشلشل من اخلُروز، أي يقطر
  .وافترى فالن على فالن ِفريةً قبيحة. ومر الفرس يفري الفَِري، إذا اجتهد يف عدوه. ألمره

  .رهامتر يمرس ويطبخ باحلُلْبة تشربه النفَساء، واجلمع الِفئَر، وقد مضى ذك: والِفئْرة والِفئَرة

  .لنب الظبية، زعموا: واألرِفي

  .حي من العرب: وبنو يرىف

فَئيروالي :فَِعيرقال الراعي. الراعي، وزن ي :  

  مسحنفر في سواد اْلليل مذؤوب  يرفئي نام عن غنٍم كأنه

  باب الراء والقاف

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ك -ق-ر

  .أمهلت

  ل -ق-ر

ترى الفتيانَ : "ومنه املثل السائر لعثْمة بنت مطرود البجلّية: لة، واجلمع ِرقال ورقْلالنخلة الطوي: الرقْلَة
وأرقلِت الناقةُ إرقاالً، وهو ضرب من املشي، وناقة مرِقل وِمرقال من إبل ". كالرقْل وال تدري ما الدخل 

املرقال، : بن عتبة بن أيب وقّاصوهاشم . حبل يصعد به على النخل يف بعض اللغات: والراقول. مراقيل
w  .رجل من قُريش من أصحاب علي بن أيب طالب، عليه السالم، سمي اِملرقال يوم ِصفّني إلرقاله إىل املوت
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  م -ق-ر

    

وكل نقش رقْم، وبه سمي . رقْم الثوب، وكل ثوب وشي فهو مرقوم، رقَمت الثوب أرقُمه رقْماً: الرقْم
ات للنقش يف ظهرهاألرقم. قَم من احليقيماً ومرقوماً، واهللا : والري الكتاب رماخلطّ يف الكتاب، وبه س
فالنة ترقم يف املاء، إذا كانت صانعة : ويقال. الدواة، وال أدري ما صحة ذلك: الرقيم: وقال قوم. أعلم

ما اكتنف : والرقْمتان أيضاً. اطن أعضادمهااألثَران يف ب: ورقْمتا الفرس واِحلمار. حاذقة مبا تصنعه
  : قال الراجز. الداهية: والرِقم. هو اخلُبازى: نبت، ويقال: والرقْمة. اجلاعرتني من كي النار

ِلمأرسلَها عليقةً وقد ع  

ِقمالر الِقينِليقاِت يأن الع  

. يحضر معها، فهي تكَد ويحمل عليها أكثر مما تطيقناقة يعطيها الرجلُ الرجلَ ليمتار عليها وال : العليقة

  .يوم من أيام العرب معروف لغطَفان على بين عامر بن صعصعة: ويوم الرقَم

بل كل روضة : وقال قوم من أهل اللغة. روضتان إحدامها قريب من البصرة واألخرى بنجد: والرقْمتان
هم هذا االسم، وإمنا سموا األراقم، فيما ذكره أبو عبيدة، ألن بطون من بين تغلب جيمع: واألراقم. رقْمة

إذا جاء الليل فاستغث حىت أنظر إىل ما : أباهم نظر إليهم ملا ترعرعوا فإذا هلم جرأة وحدة فقال لغالم له
: يصنع أوالدي هؤالء، فذهب إىل حيث أمره مواله فاستغاث فسمعوا صوته فقصدوا قصده فقالوا له

: ما دهاك وأين القوم؟ فتعلقوا به وجعلوا يتجاذبونه بينهم ويهزونه حىت جاء أبوهم فقال له العبدويلك 

: وقال ابن الكليب. كُف عين بنيك هؤالء كأن عيونهم عيونُ األراقم فقد كادوا يقتلونين، فسموا بذلك

: فة خارجةً رؤوسهم وعيونهم فقالتإمنا سموا األراقم ألن امرأة دخلت على أمهم وكانوا نياماً يف قطي

. اسم: ورقَيم. مجع أرقَم، وهو ضرب من احليات: واألراقم. كأن عيوم عيون األراقم، فسموا بذلك

  .أرض فيها نبذ من النبت: واملرقومة

 وفالن. وترمق الرجل املاَء وغريه، إذا حسا حسوةً بعد حسوة. باقي النفْس، واجلمع أرماق: والرمق

، "أضرعِت الضأنُ فربق ربق، أضرعِت اِملعزى فرمق رمق: "وكالم من كالمهم. مرمق العيش، أي ضيقه
معىن قوله ربق ربق أي هيىء األرباق، وهي خيوط تطرح يف أعناق البهم ألن الضأن ترتل : قال أبو بكر

. ترمق ألبانها، أي اشربه قليالً قليالً: ام، فيقولاللنب على رؤوس أوالدها واملعزى ترتل قبل ِنتاجها بأي

ورمقته بعيين أرمقه . وكذلك ارمق احلبلُ يرمق ارِمقاقاً، إذا ضعف قواه. أرمق الشيء، إذا ضغف: ويقال
الذي ينصب فأما الذي تسميه العامة الراِمق للطائر . رمقاً فأنا رامق والشيء مرموق، إذا حلظته حلظاً خفيا w
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  .الذي يعمل العمل فال يبالغ فيه: واملرمق. لتهوي إليه الطري فتصاد فال أحسبه عربياً حمضاً

  .معروف، وهو مشتق من القُمرة، وهو بياض فيه كُدرة كبياض بطن احلمار األقْمر: والقَمر

  : قال الراجز. وليلة قَمراُء ومقِْمرة

والليُل الس راءيا حبذا القَماج  

اجالِء النَّسق مثُل موطُر  

  : قال الشاعر. وتقمر األسد، إذا خرج يطلب الصيد يف القَمراء

 اليدين معاِوٍد لِطعاِن طَلِْق  سقَطَ العشاء به على متقمٍر

  : واختلفوا يف بيت األعشى. وقمر القوم الطري، إذا أعشوها بالليل بالنار ليصديوها

رفأصبحتتَقم ناشصا  ها شيخ ِعشاء ةً تأتي الكواهنقضاعي  

تقمرها، أي اختدعها كما تختدع الطري بالنار : تقمرها كما يتقمر األسد صيده وقال آخرون: فقال قوم
قَمره : االسم من قوهلم: والقَمر. وتقمر الرجلُ، إذا غلب من يقامره. مشبه بالقمر: ووجه أقمر. فتعشى

وبنو . بطن من مهرة بن حيدان: وبنو القَمر. وتقامر الرجالن مقامرةً وِقماراً وتقامراً. يقِمره ويقمره قَمراً
: ويقال. وأقمر التمر، إذا أصابه الربد فيبس وذهبت حالوته. بطن من قضاعة أو غسان، أنا أشك: قمري

أقمر الليل، وال يكون إالّ يف الليلة الثالثة من الشهر، : لواأقمر اهلاللُ يف الليلة الثالثة من الشهر، ورمبا قا
  : قال عمر بن أيب ربيعة. فإذا نقص القمر سمي قُميراً

 له قالت الفتاتان قُوما ن  وقُمير بدا ابن خمس وعشري

    

ريوالقُم :ة، واجلمع القَماريِريواألنثى قُم ِريضرب من الطري، الذكر قُم.  

الفحل الذي مل يذلَّل خبطْم وال حمل وال زم، وهو املقْرم أيضاً، واجلمع قروم ومقارم، : رم من اإلبلوالقَ
. وقَرمت الشيَء بأسناين، إذا قطعته، وما قطعته منه فهو قُرامة. وكثر ذلك حىت سمي سيد القوم قَرماً

 خطمه مبروة أو ما أشبهها ليقع عليها اِخلطام فيذلَ، وقرمت البعري أقِرمه وأقرمه قرماً، إذا جلفت أعلى
والقَرمة من ذلك االسم، وهي اجللدة اليت يقِرمها ويفتلها حىت جتف، ورمبا جعل فيها نواةُ نبقٍَة، فالبعري 

  : قال لبيد. الستر الرقيق وراء الستر الغليظ على اهلودج وغريه: والِقرام. مقروم

 زوج عليه ِكلَّة وِقرامها  ل ِعِصيهمن كّل محفوٍف يِظ

: وبنو قُريم. الثوب يقرم به الفراش حنو اِملحبس، واجلمع مقارم: اِملقرمة، بكسر امليم: واملَقْرمة، وقال أيضاً

لك اشتهيته، مث كثر ذ: وقَِرمت إىل اللحم أقرم قَرماً. كل ما قرمته بفيك وألقيته: والقرامة. حي من العرب w
w
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وقد مست . ضرب من الشجر، ال أدري أعريب هو أم ال: والقُرم. قَِرمت إىل لقائك أقرم قَرماً: حىت قالوا
وفصيل قارم وجدي قارم، إذا تناول أطراف النبت مبقدم فيه قبل أن . العرب قارماً ومقروماً وقُريماً

  .موضع: وقَرماء. يستحكم

من الرِمية ميرق مرقاً ومروقاً، إذا خرج من الرمية، ولذلك سميت اخلوارج مصدر مرق السهم : واملَرق
ومرق اللحم أحسب اشتقاقه من هذا ملروقه من اللحم، أي خلروجه . مارقة ملروقهم كما ميرق السهم

  : قال الشاعر. اجللد قبل أن يستحكم دبغه: واملَرق. منه

 ماحاً كأنه ريح مرقص ِك  يتضوعن لو تضمخن بالِمس

قال أبو . فأما املُريق فأعجمي معرب، وهو العصفُر. ما نتف من الصوف عن اجللد قبل أن يدبغ: واملُراقة
  : قال الشاعر. السم أو الشيء املر: واملَقْر واملَِقر. ليس يف كالمهم اسم على ِزنة فُعيل: بكر

  تسقي األعادي بالذُّعاف الممِقِر

  : قال الشاعر. املُر: املُمِقر: وقال آخرون

  إنما ماؤِك صاب ومقر  ما عطَّنوها ماءها شَنَّةٌ

وكل شيء نقعته يف شيء فقد مقرته فيه فهو مقري وممقور وممقَر . وأمقرت لفالن شراباً، إذا أمررته له
  : قال الشاعر. أيضاً

 البابلي الممقَِرب يسقيهم  يكوي بها مهج النفوس كأنّما

  .املُمِقِر: هكذا رواه األصمعي، وغريه يرويه: قال أبو بكر

  ن -ق-ر

وأحِسب أن اشتقاق اليرقان . ترقّنت املرأة وهي مترقنة: التلطّخ بالزعفران وما أشبهه، يقال: الرقن
ت الكتاب ترقيناً، إذا قاربت رقن: ويقال. الزعفران، القاف خفيفة: والرقان. واألرقان من هذا إن شاء اهللا

  : قال الراجز. بني سطوره

  رسم كخطّ الكاتب المرقِِّن

  أبين نَقا الملْقَى وبين األجؤِن

أدركت " ويف احلديث . املاء الكَدر، رِنق املاء يرنق رنقاً، وهو ماء رنق ورنق، والرنق املصدر: والرنق
. ورنق الطائر ترنيقاً، إذا خفق جبناحيه ومل يِطر. النون، هكذا يف احلديث، بفتح "صفْوها وفت رنقَها 

w  .الطني الباقي يف مسيل املاء إذا نضب املاُء عنه: والترنوق. ورنق النوم يف عينه ترنيقاً، إذا خالطها
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ما الِقنارة فليس من كالم فأ. فعل ممات، ومنه اشتقاق رجل قَنور، وهو السيىء اخلُلق الشِكسه: والقنر
  .العرب

وفالن قَرن . األمة منهِم، واجلمع قرون أيضاً: والقَرن من الناس. قَرن الثور وغريه، واجلمع قُرون: والقَرن
  : قال الشاعر. الدفعة من العرق: والقرن. وفالن قرنُ فالن يف احلرب. فالن، إذا كان ِلدته

  تُسن على سنابكها القُرون   يومالطِّراد فكلَّ نعودها

    

وقُرون . وعرقت الفرس قَرناً أو قَرنني، أي دفعة أو دفعتني. اخلُصلة من الصوف تجمع لتغزل: والقَرن
. وفالن قَرن بين فالن، إذا كان سيدهم واملُدافع عنهم. أول شعاعها: وقَرن الشمس. ذوائبها: املرأة

وأصاب أرض بين فالن قُرون من املطر، أي دفع . رون من العشب، أي شيء متفرقوبأرض بين فالن قُ
وشاة قَرناُء وتيس أقرنُ بينا . ال أعرف قروناً من املطر، إمنا هي ضروس من املطر: متفرقة، قال األصمعي

رجل أقرنُ وال : لونورجل مقرون احلاجبني وأقرن احلاجبني، وال يكادون يقو. القَرن، أي عظيما القرنني
وامرأة قَرناُء، وهي اليت تظهر قرنة رِحمها من فرجها، وهو عيب، . امرأة قَرناُء، إالّ إذا ذكروا احلاجبني

  .واالسم القَرن

جلُ وأقرنَ الر. حداه: وقُرنتا السنان. جانبا الفُوق: وقُرنتا السهم. شعبتاه، والواحدة قُرنة: وقُرنتا الرحم
  : قال الشاعر. اجلبل الذي يشد به القرينان من اإلبل: والقَرن. رحمه، إذا نصبه

  بين القرينين حتى لُز في القَرِن  تكونن كالنازي بِبطْنَته وال

 ال أقِْرنْ رحمك، أي ارفعه: ويقال للفارس. قرنة السنان، وهو حرفه: والقُرنة. حىت لَزه القَرنُ: ويروى
وبنو قَرن، . قطعة من اجلبل تستطيل صاعدةً وتنبتل عن معظمه: والقَرن. موضع: وقَرن. تعِقر به أحداً
. قبيلة من مراد، منهم أُوْيس القَرىنّ: وبنو قَرن، بفتحها. بطن من األزد هلم مسجد بالكوفة: بتسكني الراء

وفالن قَرين فالن، إذا كان ال . ى ما كان مينعوأمسحت قَرونةُ الرجل وقرينته، وهي نفسه، إذا أعط
  .وتقارن القوم مقارنةً وِقراناً. يفارقه، واجلمع قُرناء

  : اجلَعبة تقرن بالسيف، قال الراجز: والقَرن. اسم: وقُرين

ناللّب الناس هشاٍم أهلك يا ابن  

  فكلّهم يسعى بقوس وقَرن

قَرن من ِلحاء الشجر، وهو : ويقال. م شبعوا فتغازوا ومحلوا السالحأفسد الناس اللنب، يريد أ: ويروى
wما أنت مبقِْرٍن هلذا األمر، أي ما أنت مبطيق له، ومل يتكلّم فيه : ويقال. شيء يؤخذ ويدق ويفتل منه حبل
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سر قاِرن، إذا وب. وأقرنِت الشاةُّ، إذا ألقت بعرها جمتمعاً الصقاً بعضه مع بعض. األصمعي ألنه يف القرآن
والقُران من مل يهمزه جعله من قرنت الشيَء . نكَّت فيه اإلرطاب كأنه قَرنَ اإلبسار باإلرطاب، لغة أزدية

وِجيء بالقوم قُرانى، على مثال . موضع باليمامة: وقُران. وقد مست العرب مقرناً وقراناً. بعضه ِإىل بعض
. فَودا هامته، أي جانبا رأسه: وقَرنا اإلنسان. زاويته:  البيتوقرنة. فُعاىل، أي قُرن بعضهم إىل بعض

 وليس بذي القرنني املذكور -وسمي ذو القرنني اللخمي امللك، وهو املنذر األكرب جد النعمان بن املنذر
  : قال الشاعر.  لذُؤابتني كانتا يف رأسه-يف الترتيل

 لملِك الهمامتَولّى عاِرض ا  أصد نَشاص في القرنين حتى

ما نشص من السحاب يف : صده وأصده، إذا رده، وأىب األصمعي إالّ صده، والنشاص: قوله أصد، يقال
  .السحاب املعترض يف األفق: األفق، أي ارتفع، وإمنا يصف جيشاً، والعارض

  : قال الشاعر. ما أقتلَ ِقرنَ الظَهر، وهو الذي جييئك من ورائك: ويقال

 قاتُلولكنالطهوِر م أقران  

  : قال الراجز. وحية قَرناء إذا كان هلا كاللحمتني يف رأسها، وأكثر ما يكون ذلك يف األفاعي

  تحكي له القَرناء في ِعرزالها

باِء في ِعقالها تحكُّكرالج 

ألا تحِرش بعض كل شيء أصلحه األسد لنفسه أو احلية لنفسها فهو ِعرزال، يصف أْفعى : قال أبو بكر
  : قال الراجز. جلدها ببعض فتسمع لذلك صوتاً

  جار لَقْرناء كملقي الِمبرِد

 يرمئز من نُّباح األسوِد ال

ك، واألسود هاهنا: قوله ال يرمئزة السوداء، وليس شيء ينبح إال الكلب واحلية السوداء، : ال يتحراحلي
. وجاء بقَرن من ِعهن، إذا جاء خبصلة مفتولة.  شبهها باِملبرد خلشونتهاوهذا يدلّك على أا أفعى ألنه

جبل معروف كانت فيه وقعة يوم قَرن لغطَفان على : وقَرن. اخلشبتان اللتان عليهما اخلُطّاف: وقَرنا البئر
  .بين عامر بن صعصعة، وكذلك يوم القَرنين أيضاً

    

: واِملنقَر. من حديد أو غريه، وِمنقار الطائر من ذلك ألنه ينقُر به كما ينقَر باِملنقارنقْر الشيء ِمبنقر : والنقْر

ومجع ِمنقار مناقري، ومجع . بطن من العرب: وبنو ِمنقَر. منقَر بفتح امليم: الرِكي الكثرية املاء، وقال قوم
الثقب يف : والنقري. وه يسقي منه القوم املالَ املاَءحجر ينقر فيتخذ منه ِمركَن أو حن: والنقري. ِمنقَر مناقر w
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. ظهر النواة، وهو الذي خيرج منه الشوكةُ مث تصري خوصةً إذا نبتت، وكذا فُسر يف الترتيل، واهللا أعلم

وأتتين عن فالن نواقر، . وأصابتهم ناقرةٌ من الدهر، أي داهية، واجلمع نواقر. فاعول من النقْر: والناقور
  .أي كَِلم تسوءين

رمى فالن فالناً بنواقر، أي بكَِلم : اليت تصيب الِقرطاس وتعلَق به، الواحد ناقر، ومنه: والنواقر من السهام
شت عنه. صوائبعن اخلرب تنقرياً، إذا فت ة. ونقرتِقرقري. موضع بني مكّة والبصرة: والنموضع بني : والن

  .ونقْرة القَفا بني الِعلباوين. الطاعون: اروالنقّ. األحساء والبصرة

وقالت . الزبر فيه، أي الكتاب: والنقْر يف احلجر. ما سِبك جمتمعاً: والنقْرة من الذهب والفضة وغريمها
 مري بابنيت على ذوي النظَرى ال على ذوات النقَرى، أي مري ا على الرجال: امرأة من العرب ألمة هلا

. ودعا فالن النقَرى، إذا اختص قوماً دون قوم. الذين يرضون بالنظر ال على النساء اللوايت ينقِّرن عن اخلرب

  : قال الشاعر. ضد اجلَفَلَى: والنقَرى

 ترى اآلِدب منّا ينْتَِقر ال  نحن في المشْتاة ندعو الجفَلَى

ونقّر الطائر يف املوضع، إذا . ع ببالد الروم ا قرب امرئ القيسموض: وأنِقرة. وشاة نِقرة، وهو داء يصيبها
  : وأنشد لطرفة. ونقَّر الفَرخ عن البيضة. سهله ليبيض فيه

  خَال لِك الجو فِبيضي وآصفري

  ونقَري ما شئِت أن تنقَري

  و -ق-ر

  .شبيه بالرابية، لغة متيمية: الرقْو والرقْوة

قال . ورجل أروق بين الروق، إذا كان طويل األسنان، واجلمع روق. واجلمع أرواقالقَرن، : والروق
  : الشاعر

  خصوصاً يوم كُس القوم روقُ  خالتي لبني حيي فداء

وراقين الشيُء يروقين روقاً، إذا أعجبين، . وجارية روقة، واجلمع روق، وهي التامة اجلَمال، وكذلك الناقة
قاًوبه سوي الرجل رق: وِرواق البيت. مترويقاً، إذا . ما أطاف به، وهو بيت مرو قت الشرابورو

  .الَشيء اليسري، لغة ميانية، ما أعطاه إالّ روقةً: والروقة. الراووق: صفّيته، والذي يصفّى فيه

ارة، وهي أكَمة صلبة ذات مجع ق: والقُور. مصدر قُرت الشيَء أقوره قَوراً، وقورته تقويراً: والقَور
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بطن من العرب، إمنا سموا بذلك ألن ابن الشداخ أراد أن : والقارة. حجارة، وقد جمع على قارات
  : يفرقهم يف ِكنانة فقال شاعرهم

  فنجِفَل مثَل إجفال الظَّليم  دعونا قارةً ال تُنِْفرونا

ملّا أنشدين أبو عبيدة : ، قال أبو حامت"أنصف القارةَ من راماها قد : " واملثل السائر. فسموا القارة بذلك
وقُوارة كل . واسعة: ودار قَوراُء. تعلَّم يا صيب، أي أا فائدة أفدتك إياها: هذا البيت أخذ بأذين وقال يل

  : قال الشاعر. ما قورته منه: شيء

  هنبِرٍب وال من قُوارة ال  يا فتى ما قتلتم غير دعبو

  : وقال اآلخر. اجللد يف هذا البيت: الذليل يف هذا البيت، واِهلنبر: الدعبوب

  قَورك بالسهم حافاِت األديم  ينتهوا الدهر عن شتم لنا لن

  .موضع: وقَوران

 يتخذ ِمركَن: والقَرو. مصدر قَروت األرض أقروها قَرواً، إذا قطعت أرضاً إىل أخرى مث أخرى: والقَرو
  : قال الشاعر. من أصل خنلة ينتبذ فيه

  زعموا بأنّا ال نُحس وال نُرى  أخانا ثم زاروا قَرونا قتلوا

  .قروتكم أبغي عندكم اخلري قَرواً: وطلب كل شيء قَروه، يقال

  .فأما قُرء احلَيض فمهموز وستراه يف باب اهلمز إن شاء اهللا

. وأورق الصائد، إذا أخفق إيراقاً. ورق الشجر يوِرق إيراقاً، وورق يورق توريقاًورق الشجر، أ: والورق

  : قال الشاعر

  ولم يِجدوا إالّ الصعارير مطْعما  أورقَ العوِفي جاع عيالُه إذا

    

. أصاب منه خرياًواختبط فالن فالناً ورقاً، إذا . الصعارير واحدها صعرور، وهو الصمغ امللتوي املستطيل

الدراهم بعينها، : والوِرق. وما أحسن أوراق فالن، ِإذا كان حسن اهليئة واللِّبسة. وغصن وريق وموِرق
فيها رجل موِرق، أي له وِرق، كأنه من األضداد عندهم ألن املوِرق : ويقال. أوراق: ورمبا جمعت فقيل

  .موضع، زعموا: والوريقة. الذي ال شيء له

ليل أورق، يريدون : وقد قالوا. غربة تضرب إىل سواد، جمل أورق ومحامة ورقاُء، واجلمع ورق: ورقةوال
  : قال الراجز. رجل وراق، إذا كثر وِرقُه: ويقال. سوداء أيضاً: سواده، وليلة ورقاُء

w  يا رب بيضاء من العراِق
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  تأكل من كيس امرئ وراِق

  .كثري الوِرق: ن ساكين العراق، يعينجاريةٌ م: ويروى

أِرقْت آرق أرقاً، : ذهاب النوم، يقال: فأما تسميتهم مؤرقاً فليس من هذا، ذاك من األرق، واألرق
  : قال الشاعر". تأريقاً : " اإليراق، ومصدر أرقين: واملصدر

  ومر طَيٍف على األهوال طَراِق  ِعيد مالَك من شوٍق وإيراِق يا

  .ما عادك: الِعيد

  : قال الراجز. ورمبا مسي الفضة وِرقاً

  تُبادر الِعضاه قبل اإلشراقْ

  بمقْنَعاب كِقعاب األوراقْ

وأوقرِت النخلةُ إيقاراً فهي موِقرة . ما حمل على الظهر: والِوقْر. ما كان يف األذن، وهو الصمم: والوقْر
. القاف، واجلمع مواقري ومواقر، فإذا كان ذلك من عادا فهي ِميقاروموقَرة، وأىب األصمعي إالّ كسر 

فَقري : ومن ذلك قيل. الصدع يف العظم، عظم وقري، إذا كانت به وقْرة، وهي الصدع يف العظم: والوقْرة
ال يقال : بيدةقال أبو ع. القطعة من الغنم العظيمة: والوقري. وقري، كأنه مكسور الفَقار منصدع العظام

للقطيع وقري حىت يكون فيه كلب ومحار، ألن الراعي ال يستغين عن الكلب ليذود عن غنمه، وعن احلمار 
ومجع الِوقْر . موضع، زعموا: وواقرة. ورجل وقور بين الوقار، إذا كان حليماً. ليحمل عليه زاده وقُماشه

  : قال الراجز. ذلك الدابةووقَّرت الرجلَ توقرياً، إذا سكّنته، وك. أوقار

  يكاد ينْسلُّ من التصديِر

  على مداالتي والتوقيِر

  .الرفْق: واملُداالة

  ه -ق-ر

ِوجدان الرِقني : "ومثل من أمثاهلم. الِفضة، منقوصة، وستراه يف بابه إن شاء اّهللا تعاىل، واجلمع ِرِقني: الرقَة
ورِهقْت . غالم فيه رهق، أي عرامة وخبث: والرهق من قوهلم. محق، أي حمق األ"يعفّي على أفْن األفني 

". إرهاقاً : "، ومصدر أرهقت"رهقاً : "ومصدر رِهقْت. وأرهقته، إذا أعجلته. الرجلَ، إذا غِشيته مبكروه

  .قد داىن احللُم: وغالم مراِهق

w  : قال الشاعر. اسم موضع: هروالقَ. مصدر قهرته قهراً، فهو مقهور وأنا قاهر: والقَهر
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ةَ من وإليكِطيِر  أعملتُ المفْلى العراِق وأنتَ بالقَهس  

  .واهللا عز وجلّ القَهار والقاهر

فأما هرقْت املاَء فإمنا هي مهزة . مصدر قَِره جلده يقره قَرهاً، إذا اسود من أثر ضرب، أو تقشر: والقَره
  . موضعه إن شاء اهللاقُلبت هاًء، وستراه يف

  ي -ق-ر

ِقيرة، وأنا راٍق واملفعول به مقْيقْياً من الرت أرقي رقَيقُواً: فأما من الصعود فتقول. رِقياً ورقَى رِقيت أرر.  

 فتمنع ، أي تؤخذ يف الديات"ال تسبوا اإلبلَ فإن فيها رقوَء الدم : " وقالوا. ورقَأ الدم يرقأ رقوءأ، مهموز
  .من القتل، فكأن الدم رقَأ ا

. وأكلت خبزاً ريقاً بغري إدام. أوله، ومنه ريق الشباب، وريق املطر: وريق كل شيء. معروف: والريق

  .فأما الرائق فمن الواو، وقد مر ذكره

رى البعري جرته، إذا مجعها يف ِشدقه وقَ. وقَريت املاَء يف احلوض أقِريه قَرياً. وقَريت الضيف أقِريه ِقرى
  : قال الراجز. مسيل ماء من ِغلَظ إىل روضة: والقَِري. قَرياً

 والهوُل عسكري كأنّه

  إذا تبارى وهو ضحضاحي

ماء ه قَِريدم قَِري 

اشتقاقها من قَرى البعري ِجرته، والقَرية . واجلمع قريان، وقد مجعوا قَرياً أقراء، كما مجعوا طَوياً أطواء
  .واجلمع القُرى على غري قياس، إال أن قوماً من أهل اليمن يقولون ِقرية، فلعلّ اجلمع على ذلك

    

معروفان، والعرب تسمي اخلَضخاض قاراً، : والِقري والقار. اجلماعة من الناس، فارسي معرب: والقَيروان
  : قال الشاعر. ن وأخالط ْنأ به اإلبلضرب من القَِطرا: واخلَضخاض

  إلى الناس مطِْلي به القار أجرب  تَتْركَنّي بالوعيد كأنّني فال

وزرع مأروق وميروق أيضاً، إذا أصابه . األرقان أيضاً: داء يصيب الزرع والناس أيضاً، ويقال: واليرقان
  .اليرقان

  باب الراء والكاف

w  روف مع ما بعدهما من الح
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  ل -ك-ر

موضع ِرجلي الفارس من جنبيه، واجلمع : ومركَال الفَرس. الرفْس بالرجل، ركلته أركُله ركْالً: الركْل
  .موضع، زعموا: ومركَالن. هدا الكُراث املعروف بلغة عبد القيس، وبائعه ركال: والركْل. مراكل

  م -ك-ر

  . إذا ألقيت بعضه على بعض فهو مركوم وركاممصدر ركمت الشيء أركمه ركْماً،: الركْم

  .الطني اموع أو التراب: والركْمة. وتراكم السحاب، إذا تكاثف

  : قال الراجز. من ألوان اإلبل، وهو أكدر من الورقَة، مجل أرمك وناقة رمكاُء: والرمك والرمكَة

كمومنها األر وجيجمنها الد  

  ها تحرككالليل إالّ أنّ

وجيجا. الشديد السواد كالليل: الدوكل لوٍن خالطت غُربته سواداً كَِدراً فهو . أراد أن اخليل هذه ألوا
كمقال الراجز. أر :  

  باب بِن في الِجرة أردى سهركا

  والخيُل تجتاب العجاج األرمكا

صاحب يوم ِريِسهر، وقال أبو : صرة، وسهركباب اسم رجل، وهو صاحب زقاق باب الب: قال أبو بكر
سهرك قائد كان بعث به ِكسرى فقاتل العرب بناحية السواحل، وذكروا أن اشتقاق الرامك : بكر أيضاً
فأما الرمكَة األنثى من الرباذين ففارسي . ورمك باملكان يرمك رموكاً، إذا أقام به فهو راِمك. من هذا
  . موضع:ورمكان. معرب

طرف قضيب اإلنسان خاصةً، وال يقال لغريه من احليوان، وقد زعم قوم أنه يقال لكل ذكر : والكَمرة
  : قال الراجز. وتكامر الرجالن، إذا تكابرا بأيريهما. من احليوان

ادبواهللا لوال شيخُنا ع  

  لَكَمرونا اليوم أو لكادوا

  .ورجل مكمور، إذا قطع اخلاتن طرف كَمرته. ظعباد هذا رجل من إياد، وله حديث بعكا

واملَكارم واحدا . يف معىن كرمي: ورجل كرام. ضد اللؤم، كَرم الرجلُ يكرم كَرماً فهو كرمي: والكَرم
شجر : والكَرم. ومجع كرمي ِكرام وكُرماء. مكْرمة، وهو ما استفاده اإلنسان من خلق كرمي أو طبع عليه
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ِقالدة تتخذها املرأة شبيهة باِملخنقَة، واجلمع كروم : والكَرمة.  يسمى به غريه، واجلمع كُرومالعنب ال
  : قال الشاعر. أيضاً

  عدوس السرى ال يألَفُ الكرم ِجيدها

  .الشديدة: العدوس

. نبت، واجلمع مكورضرب من ال: معروف، مكَر ميكُر مكْراً فهو ماكر ومكور ومكّار واملَكْر: واملَكْر

  : قال الراجز

  فَحطَّ في علْقَى وفي مكوِر

  بين تواري الشمس والذروِر

  .طني أمحر شبيه باملُغرة، ثوب ممكور، إذا صبغ بذلك الطّني: واملَكْر. نبتان: علْقَى ومكور

  ن -ك-ر

وركنت إىل فالن . رية ومنعةوفالن يأوي إىل ركْن شديد، أي إىل عش. جانبه: الركْن، ركْن كل شيء
وفالن ركني بين الركانة، إذا كان وقوراً . أركَن إليه ركوناً، إذا استنمت إليه فأنا راكن وهو مركون إليه

جوانبها، وكذلك أركان كل : وأركان الكعبة. وقد مست العرب ركانة وركَيناً وركّاناً. ثقيل الس
  .وركَن باملكان ركوناً، إذا أقام به، زعموا. جانة يف بعض اللغاتاإل: واِملركَن. بناء

  : قال لبيد. العوادة: والكَِرينة. العود الذي يضرب به، واجلمع أكِرنة: والِكران

 تأتالُه إبهامها بموتٍَّر  بسالِف غانيٍة وجذْب كَِرينٍَة

وكل شيء استبهم عليك . وتنكر األمر، إذا تغير. داهياًوالنكْراء من الدهاء، رجل ذو نكراَء، إذا كان 
  .وتناكر القوم، إذا تعادوا فهم متناكرون. وتنكَّر يل فالن، إذا لقيك ِلقاًء بشعاً. فقد تنكر لك

  .منكَر ونكري، واهللا أعلم أهو امسهما أم من صفتهما: اسم أحد املَلَكني اللذين يقال هلا: ونِكري

    

وقد مست العرب . بطن من العرب: وبنو نكْرة.  فما كان عنده نكري، أي مل مينع عن نفسهوشتمت فالناً
  : قال الشاعر. شدة الدهر: والنكْراء. ذو الكَالع اِحلمريي: وسميفَع بن ناكور. ناكوراً

  والدهر فيه النكْراء والزلْزاْل

نِكرهم : "، فهذا من أنكرت، وفيه"وم منكَرونفَ: "ويف الترتيل. ونكرت فالناً وأنكرته، إذا جِهلته
w  .، فهذا من نِكرت، واملفعول منكور"وأوجس منهم ِخيفَةً
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  و -ك-ر

وركَوت على الرجل أركو . واٍد معروف: والركاء. دلو صغرية من أدم، واجلمع ِركاء وركَوات: الركْوة
وركوت على . ركَوت على البعري اِحلمل، إذا محلت عليه ما يثقلهو. ركْواً، إذا سبعته أو ذكرته بقبيح
  : قال أبو زبيد. الرجل اِحلمل، إذا ضاعفته عليه

  حمالً على النَّعش حماَل التكاليِف  جاءوا بما أركَوا وما حملوا ثمتَ

  .محلوا على النعش من كان حيمل التكاليف: يرثي عثمان بن عفّان يقول

القطعة : والكَور. كور الِعمامه، كرت الِعمامة أكورها كوراً، إذا لثتها على رأسك: الكور:  أبو زيدوقال
  .الرحل، واجلمع أكوار أيضاً وِكريان: والكَور. العظيمة من اإلبل، واجلمع أكوار

وكرت . بعد الزيادة، أي النقصان "احلَور بعد الكَور: " ومثل من أمثاهلم. جبالن معروفان: وكَور وكُوير
قال . وكار الرجلُ، إذا أسرع يف مشيته يكور كَوراً، واستكار استكارة. الكارةَ على ظهري، أي مجعتها

وهذه األلف اليت يف استكار مقلوبة عن الواو وكان األصل استكور فألقيت فتحة الواو على : أبو بكر
 من هذا، وكُرت األرض أكورها كوراً، إذا حفرا الكاف فانقلبت ألفاً ساكنة، وسمي الرجل مستكرياً

فأما الكُورة من القرى . وكُرت بالكُرة، إذا ضربتها بالصوجلان. يف بعض اللغات، ووكرا أِكرها وكْراً
  .فال أحسبها عربية حمضة

  .كَروت األرض أكروها كَرواً، إذا حفرا، وهي اللغة الصحيحة: والكَرو من قوهلم

  : قال الراجز. احلفرة يف األرض: واألكْرة

هِله ويتأكَرن األكَرمن س  

  .وبه سمي األكّار

قال . كَروانات: طائر معروف، واجلمع ِكروان، وقد قالوا: والكَروان. دقيقة الساقني: وامرأة كَرواء
  : الشاعر

  بازياالِكروان أبصرن كأنَّهم  ِمن آل أبي موسى ترى القوم حوله

  : واملثل السائر. ورمبا سمي الكَروان كَرا

  أطْرقْ كَرا أطِرقْ كَرا

النَّعام في القُرى إن 

إن النعام الذي هو أعظم خطَراً منك يف : يقال هذا للرجل يتكلّم بأكثر من قدره فيقال: قال أبو بكر
w  .القُرى فأنت أقلّ من ذلك
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وورك باملكان يرك وروكاً، إذا أقام به فهو واِرك، وأرك يأرك . الدابةوِرك اإلنسان ووِرك : والوِرك
ِوراك الرحل، وهي املَوركة أيضاً، واجلمع املَوارك، وهو قطعة من : والِوراك. أروكاً، وهي اللغة الفصيحة

  .ه على الرحلوتورك الرجلُ على رحله، إذا ثىن ِرجل. أدم تطرح يف مقدم الرحل يتورك عليها الراكب

أن يدعو : والتوكري. ووكَرت السقاء، إذا مألته، توكرياً. وكْر الطائر، واجلمع أوكار ووكور: والوكْر
  .الوكرية: الناس إىل طعام يتخذه إذا فرغ من بناء بيته أو داره، وكَّر توكرياً، واسم الطعام

  .سريعة املشي: وناقة وكَرى

  ه -ك-ر

  .ر رهكت الشيء أرهكه رهكاً، إذا سحقته سحقاً ِنِعما، فهو مرهوك ورهيكمصد: الرهك

". فأما اليتيم فال تكْهر: "وقد قرئ. مصدر كَهرت الرجلَ أكهره كَهراً، إذا زجرته وأبعدته: والكَهر

  .كثري الضحك: رجل كُهرورة: ويقال. مر كَهر من النهار، أي صدر منه: ويقال

املَفْعل من : واملَكْره. لغتان، مثل الضعف والضعف، وأمر كريه مبعىن مكروه، وأنا كاره: ره والكَرهوالكُ
  .وأكرهت فالناً على كذا وكذا إكراهاً، إذا أجربته عليه. الكُره، واجلمع مكاره

. الشيَء تكرهاً، إذا تسخطتهوتكرهت . ورأيت الكَراهةَ يف وجهه والكراِهية سواء، مثل الرفاِهية والرفاهة

الوجه والرأس بأسره، لغة هذلية، هكذا : الكَرهاء: نقرة القفا، لغة هذلية، وقال مرة أخرى: والكَرهاء
  .يقول األصمعي، ومل أمسعه يف شعرهم

  .اسم ناقص تراه يف بابه إن شاء اهللا: والكُرة

    : قال الشاعر. العجب: واهلَكْر

  فآعجب لذلك ِفعَل دهٍر وأهكَِر  بوِك إال ِذكْرهفَقَد الشباب أ

  : قال الشاعر. موضع: موضع، وهكْران: موضع، وهكْر أيضاً: وهِكر

  لدى جؤذرين أو كبعض دمى هكِْر  نعجتان من ِنعاجِِ تَبالٍَة هما

ا يف هذا الشيء مهكَر، أي م: ويقال. ولد البقرة الوحشية: دمى تثنية دمية، واجلؤذَر: وقال أبو بكر
  .معجب، ومهكَرة، أي معجبة

  ي -ك-ر

فأما قول العامة رِكية فلغة مرغوب عنها، على أم قد . استعمل منها الرِكي وهي معروفة، واجلمع ركايا
w  .تكلّموا ا
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  .ِكري احلداد، واجلمع أكيار وِكريان أيضاً: والِكري

وكَريت كَرياً، إذا عدوت عدواً شديداً، .  األرض كَرياً، إذا حفرا، لغة فصيحةمصدر كَريت: والكَري
  .النائم: النوم، كَِري يكْرى كَرى شديداً، والكَِري: والكَرى. وليس باللغة العالية

فف احتياجاً: والكَريه، ورمبا خكري بعريقال الراجز. الذي ي :  

ْقني الكَِريال يؤر متى أنام  

ِْطيالم ليالً وال أسمع أجراس  

  .املكتري، وهذا البيت يدل على أنه للمكترى منه ألنه ال يدعه ينام على جمله: والكَِري أيضاً

  باب الراء والالم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  م - ل-ر

  : قال الراجز. دم، إذا تلطّخ بهوترمل القتيل بال. معروف، واجلمع ِرمال: الرمل

  إن بِني رملوني بالدم

ِشنِشنة أعِرفُها من أخز  

ورملَ الرجلُ رمالً، وهو عدو . ورملْت احلصري والسرير أرمله رمالً، إذا نسجته، فهو مرمول وأنا رامل
أحد أمساء العروض، عروض : والرمل.  ورملةوقد مست العرب رامالً ورميالً. دون الشديد، شبيه باهلَرولَة

  .الشعر

  ن - ل-ر

  .أمهلت

  و - ل-ر

  .سن زائدة يف اإلنسان والفرس: والراوول. رولَ الفرس ترويالً، إذا أدىل

ويجمع ورل على . موضع: وذات أورال. دويبة أصغر من الضب يف ِخلقته، واجلمع أورال: والورل
  .رؤل، وهو مهموز، وستراه يف بابه إن شاء اهللاِورالن وأ

w  .جبل، وهذا مهموز تراه يف موضعه إن شاء اهللا: وذو أرؤل
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  ه - ل-ر

قال عبد . املاء األصفر الذي يكون يف السخد: والرهل. استرخاء اللحم وتورمه، رِهلَ يرهل رهالً: الرهل
  .ق شبيه بالندى يكون يف السماءسحاب رقي: الرهل: قال عمي األصمعي: الرمحن

فعل ممات، ومنه اشتقاق اهلرولة، الواو زائدة، وهي عدو شبيه باجلَمز، هرولَ يهرِول هرولةً : واهلَرل
  .وِهرواالً

  ي - ل-ر

  .مواضعها يف املعتلّ والزوائد واهلمز، وستراه إن شاء اهللا تعاىل

  باب الراء والميم

  مع ما بعدهما من الحروف 

  ن -م-ر

فعل ممات منه اشتقاق الترنم، ترمن يترنم ترنماً، إذا رجع صوته، وكذلك ترمن الطائر ترنماً، إذا مد : الرنم
  .يف صوته، واملغني ِإذا مد يف غنائه، ورنم ترنيماً، ومسعت رنمةً حسنة

ما الن : وماِرن األنف. قد امالسلدن : ورمح مارن. ومرنَ احلبل والثوب وحنومها ميرن مروناً، إذا الن
فأما . ومرنت فالناً على كذا وكذا، إذا لينته عليه وقررته. وما أحسن مرانةَ الثوب والرمح ومرونته. منه

  : بنو مِرينا الذين ذكرهم امرؤ القيس يف قوله

 في ديار بني مِرينا ولكن  فلو في غير معركة أصيبوا

فالن على مِرن واحد، أي على : ويقال. من العباد، وليس مِرينا بكلمة عربيةفهم قوم من أهل اِحلرية 
أو مِرناً ما أخرى، أي أو أن ترى غري : ألفعلن كذا وكذا، فيقول لك صاحبك: وتقول. سجية واحدة

أما املَرانة اليت ف. القناة، واجلمع مران، وقد مر ذكرها يف الثنائي: واملُرانة. ذلك، جاء به أبو زيد، وهو مثل
  : ذكرها ابن مقبل يف قوله

  إال المرانةَ حتى تَعِرفَ الدينا  دار سلمى خالء ال أكلِّفها يا

  .األدمي املدعوك امللين: واملَرن. موضع: املَرانة: اسم ناقة، وقالوا: املَرانة: فقد اختلفوا يف تفسريها فقال قوم

    

wشملة فيها : والنِمرة. وتنمر يل الرجل، إذا تهددين. مع أمنار ونمور ونمرسبع معروف، واجل: والنِمر
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وأسد ". أِرنيها نِمرةً أِركْها مِطرةً : "ومن أمثاهلم. فيها سواد وبياض: وسحابة نمرة. خطوط ِبيض وسود
 نمارة وأمناراً ونمرياً ونمرياً، وقد مست العرب. أمنَر ولبؤة نمراء، إذا كان فيهما منرة، وهي غُربة وسواد

  .ويجمع النِمر أيضاً على ِنمار ومنارة. وكلّها أمساء قبائل

  .وبنو النِمر بن قاسط ينسب إليه نمِري ألن ياء النسب ال يكون ما قبلها إالّ مكسوراً

لَب العكْليوِمر بن تلب ومل يقل عريب : تقول العرب: قال أبو حامت: أحد شعراء العرب: والنر بن توالنم
وذكر األصمعي أنه خمضرم وأنه حلق النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، . النِمر، وهو من املعمرين: قط

  : وأنشد له أبياتاً يذكر فيها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أوهلا

فَرإنّا أتيناك وقد طال الس  

رسراً فيها عمخيالً ض نقود  

فيه نقط سود، ورمبا مسي الِبرذَون منمراً : وطري منمر. ناجع يف الشاربة، أي يوافق الذي يشربه: وماء نمري
  .اسم، ونمران ونمارة: ومنْران. إذا كان كذلك

  و -م-ر

  .جيل معروف: والروم. مصدر رمته أرومه روماً، إذا طلبته، فأنا رائم وهو مروم: الروم

  .وقد مست العرب رويماً ورومان، وهو أبو قبيلة. موضع: ورامة. موضع: وروام.  بئر معروفة:ورومة

. مصدر مار الشيء ميور موراً، إذا جاء وذهب كاملضطرب، وكذا فسر يف الترتيل، واهللا أعلم: واملَور

قال . لَين: ومشي مور. مستوسهل : وطريق مور. ومار التراب على األرض، إذا سفَته الريح وأحالته
  : الراجز

روب ميبالخُب هنشْيوم  

  كما تهادى الفتياتَ الزور

  .مجع ريح موارة، وِرياح مور: واملُور. وسيرهن بالفالة مور: ويروى

: واملَروة. واحدة مروةحجارة القَداح، ال: املرو: ويقال أيضاً. حجارة رقاق بيض براقة يف الشمس: واملَرو

  .جبِل، أحسبه من هذا: ومروان. اسم من هذا اشتقاقه: ومروان. جبل مبكّة معروف

وِرم يورم مثل وِجلَ : ما نبر من اجلسد، وِرم يِرم ورماً، وهذا من الشاذّ، وكان جيب أن يكون: والورم
  .اجلمع ورميوجل، وللنحويني فيه كالم، والشيء وارم، و

  : قال الراجز. فالن حيرق عليك اُألرم، إذا كان مغتاظاً: ويقولون
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  نُبئتُ أحماء سليمى إنّما

  باتوا ِغضاباً يحرقون اُألرما

  ه -م-ر

أتيتك به برمته، أي به : وتقول العرب. قطعة من حبل: والرمة. العظم البايل، واجلمع ِرمم وأرمام: الرمة
قال : وقال عبد الرمحن. موضع: والرمة، ختفَّف وتثقل. لِّه، واألصل أن تأيت باألسري وقد شددته برمةك

واٍد معروف : كلَّ بين فإنه يحسيين إال اجلَِريب فإنه يرِويين واجلَريب: قالت الرمة: تقول العرب: عمي
  : أنشدنا عبد الرمحن عن عمه. خطأومن قال اجلُريب بالضم فقد أ: بنجد، قال أبو بكر

  حلَّت سليمى جانب الجريِب

  بأجلَى محلَّةَ الغريِب

  : وذو الرمة الشاعر مسي ببيت قاله وهو. املوضع الذي تصب فيه األوديةُ املاَء: والرمة

  أشْعث باقي رمِة التقليِد

  .اتاألرضة يف بعض اللغ: والرمة. يصف وتداً

  .رمه يومنا يرمه رمهاً، إذا اشتد حره: ولغة ميانية

  : قال الراجز. بطن من العرب: وبنو رهم. اسم: ورهم

  يا رهم ُأم والدي فثُوبي

  ثم اكْثُري عند الحصى وِطيبي

رِهمِت األرض، إذا الدفعة اللينة من املطر، واجلمع ِرهام وِرهم، وأرض مرهومة، زعموا، و: والرهمة
  .ومنه اشتقاق املَرهم لِلينه. أصابتها الرهام فهذا يدل على أا مرهومة

وأمهرتها إمهاراً فهي ممهرة، وأىب : مهر املرأة، مهرتها أمهرها مهراً فهي ممهورة، وقد قالوا أيضاً: واملَهر
: ، واخلَدمتان"أمحق من املمهورة إحدى خدمتيها: "اهلمومن أمث. ذلك األصمعي، وليس هذا باللغة العالية

الفيت من اخليل، واألنثى مهرة، واجلمع : واملُهر. وامرأة مهرية وممهورة، ومجع مهرية مهائر. اِخللخاالن
  : قال الشاعر. ِمهار وأمهار

 بينهن الِمهار وعناجيج  ربما الجامل المؤبُل فيهم
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  .سابح ماهر: ومهر الرجلُ مهارةً، إذا أحكم الشيء، ومنه قيل. لحمار تشبيهاًورمبا قيل مهر ل

  : قال الشاعر. وتجمع مهرة على مهرات

  يقذفن بالمهراِت واألمهاِر  ما يذقْن عذوفاً ومجنَّباٍت

اإلبل املَهرية، وتجمع على حي عظيم من العرب، النسب إليه مهِري، وإليهم تنسب : ومهرة بن حيدان
احلذاقة به واإلقدام عليه، وأصل : واملَهارة بكل شيء. وقد مست العرب ماهراً ومهيراً. مهارى ومهاٍر

  .خطيب ماهر: ذلك يف السباحة مث كثر يف كالمهم حىت استعملوه يف اخلطابة فقالوا

ومجل هارم من إبل . ضرب من احلمض: واهلَرم. ماًهِرم يهرم هر: بلوغ الغاية يف السن، يقال: واهلَرم
  : قال الشاعر يصف رحياً تثري الغبار. هواِرم، إذا أكلت اهلَرم فابيضت منه عثانينها وشعر وجوهها

 بأعراف الجمال الهوارم تَجر  حدتْها زبانَى الصيف حتى كأنما

  : وقال آخر. أي اليت قد أكلت اهلَرم، وهو احلَمض

  تك منها عِلجات ِنيبأت

ماً فالوجوه ِشيبأكلن هر  

  : وقال آخر

  شابت من الحمض ولما تَهرِم

  .وقد مست العرب هِرماً وهرِمياً وهرمة وهريماً وهراماً

جرب : ما قالواترك املرأة الكُحلَ حىت يبيض باطن األجفان، مِره ميره مرهاً فهو مِره وأمره ك: واملَره
برة. وأجهفرية جيتمع فيها ماء السماء، زعموا: واملُرة. حهرطني من العرب، وكذلك بنو : وبنو مب

  .وقد مست العرب مريهاً ومرهان. مريهة أيضاً

 إذا صببته فهو هامر ومهرت املاَء أِمهره همراً،. مصدر همرت عينه بالدمع، ورمبا قالوا مهَر الدمع: واهلَمر
. سبطة اجلسم، زعموا: وظبية مهري. مهمور: ومنهمر إذا جعلت الفعل له، ورمبا جعلوه مفعوالً فقالوا فيه

  .كثري الكالم: ورجل ِمهمار. وهمر فالنَ يف كالمه، ِإذا أكثر

  .منهمروسحاب هامر ومهار و. بطن من العرب: وبنو همرة أيضاً. بطن العرب: وبنو مهَير

  ي -م-ر
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: رمى يرمي رمياً، وكل شيء رميته من يدك من حجر أو سهم فهو رِمي، فإذا ألقيت شيئاً عن شيء قلت

  : قال الراجز. أرميته عنه إرماًء

  جرداء ِمسحاجاً تباري ِمسحجا

  يكاد يرمى القَيقَبان المسرجا

وكل شيء زاد على شيء فقد . مسني، إذا زاد عليهاأرمى الرجل على اخل: ويقال. أي يلقيه عن ظهره
  : قال الشاعر. أرمى عليه إرماًء، وكذلك أربى عليه

ه وأسمركعوب اً كأنى ِذراعاً على العشر  خطيى القَسب قد أرمنَو  

  .ما رميته من شيء، كما أن الضريبة ما ضربته: والرمية. قد أربى، أي زاد عليها: ويروى

  .مصدر راٍم حسن الرماية: والرماية. ضربان من السحاب: والرِمي والسِقي. املَرمي: لرمِيوا

: فسروه" لو دعي إىل ِمرماة: "واِملرماة اليت يف حديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم. السهم: واِملرماة

وقالوا إرِمياء، وأحسبه . موضع: وِرميان. ضعمو: ورمي. الظِّلف أو اهلُنية اليت بني الظلفني، واهللا أعلم
  .كانت بينهم ِرميا مث صاروا إىل ِحجيزى: وِرميا من قوهلم. معرباً، وهو اسم نيب عليه السالم

  .مصدر رام يرمي ريماً، وما ِرمت عن املكان، أي ما بِرحت: والرمي

  .مز تراه إن شاء اهللاورئمِت الناقةُ ولدها رئماناً، وموضعه يف اهل

ما يبقى من البعري الذي يتياسر عليه، وهو عظم الصال وما لصق به يدفع إىل اجلازر فإن أخذه : والريم
  : قال الشاعر. أحد من األيسار عري به

  على أي بدأي مقِْسم اللحم يجعُل  كعظم الريم لم يدِر جازر وكنتم

  : قال الشاعر. لفالن ريم على فالن، أي فضل:  والفضل، يقالالزيادة: والريم أيضاً

 يرى أن ريماً فوقه ال يزايلُه  فأقع كما اقعى أبوك على أسِتِه

  .من آخر النهار إىل اختالط الظلمة: والريم. القبر، زعموا، يف بعض اللغات: والرمي

    

قال أبو عمرو بن : أخربين األصمعي قال:  أبو حامت قالوأخربنا. الدرجة والدكّان، لغة ميانية: والريم
أمسك يف الريم، أي اصعِد : كنت باليمن فأتيت دار رجل أسأل عنه فقال يل رجل من الدار: العالء

يهمز وال يهمز، واهلمز أكثر وأعلى، وهو الظيب األبيض، واجلمع آرام، وهي ِظباء تكون : والرئم. الدرجة
  .موضع: وريمان. ِغلَظ من األرضيف احلُزون وال

wفأما اِملئْرة، باهلمز، فهي النميمة، . مصدر ِمرت أهلي أمريهم ميراً، وهي املرية، غري مهموز: واملَير
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أمر مئري، : ويقال. بل اِملئْرة احلقد والعداوة: وقال قوم من أهل اللغة. وموضعها يف اهلمز تراه إن شاء اهللا
. الذي خيرج إىل اِملرية: وامليار. عندك ال خير وال مير، وهذا من اِملرية، غري مهموزما : ويقال. أي شديد

  : قال الراجز

  قد يخْلُفُ الميار في الجوالِق

  في أهله بأفلقَ الفَالئِق

  صاحب أدهاٍن وِدين مارِق

  .له بالداهيةيتدهن ويتطيب ويتحدث إىل النساء فهو يخلف الرجلَ امليار يف أه: يقول

مرِت الريح السحاب : مصدر مريت أخالف الناقة بيدي لتدر أمِريها مرياً، مث كثر ذلك حىت قيل: واملَري
جمرى الطعام والشراب : بالشكر متْترى النعم، أي تستدر واملَريء: وقالوا. تمريه مرياً، إذا استمرت ماءه

  .باب اهلمز إن شاء اهللاإىل اجلوف، مهموز، وستراه يف 

فأما مرية الناقة أن تستدر باملَري . ليس يف هذا شك وال مرية، بكسر امليم وضمها، من االمتراء: ويقولون
  : قال الشاعر. فبضم امليم، وهي اللغة العالية، وقد قيل بالكسر أيضاً

 مشبوبةً بأغلى الدماء رِث  أصبحتْ حربنا وحرب بني الحا

 كُرهاً بالصرف ذي الطُالِء يِة  ِمذاً تَتَّقي المِبس عن المرشا

ِصبغ : مسح الضرع لتدر، والصرف: شبه احلرب بالناقة اليت قد شمذَت بذَنبها للِّقاح، أي رفعته، واملُرية
وللراء وامليم والياء . لبهاالذي يداري الناقة باإلبساس، أي بالكالم حىت حي: الدم، واملُِبس: أمحر، والطّالّء

  .مواضع تراها يف اهلمز إن شاء اللّه

  باب الراء والنون

  وما بعدهما من الحروف 

  و -ن-ر

وناً، وهو إدامة النظر: الروننا يرنو رقال الشاعر. مصدر ر :  

  كأس رنَوناةٌ وِطرفٌ ِطِمر  إليك الملْك أطنابها مدت
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  .دائمةرنوناة، أي : قوله

. هذه رونة الشيء، أي معظمه، هكذا قال يونس: والرون أميت األصل منه، ومنه اشتقاق الرونة، يقال

  : قال الشاعر. ومنه يوم أرونانٌ، إذا بلغ الغاية يف فرح أو حزن: وقال أيضاً

 كلِّ مصيبٍة جلُل فعظيم  إن يسرا عنك اّهللا رونتَها

أنه ِخلنِدف، وهي ليلى بنت حلوان ابن عمران بن احلاِف بن قُضاعة بن الياس بن وهذا شعر قدمي زعموا 
  .مضر، أم مدِركَة وطاخبة ابين الياس

معروف، نار الشيُء وأنار، إذا أضاء، ينري إنارةَ، واالسم النور، بضم النون، وينور نوراً، واإلنارة : والنور
غريها تنور ِنواراً، وهي نوار ونؤور، إذا نفرت من فَزع، وبه سميت ونارِت الوحشية و. أعلى وأفصح

  .زهر النبت، واجلمع أنوار، وكذلك مجع النور أنوار أيضاً: والنور. املرأة نواراً

مث دخان كان يجمع يف إناء من سراج يكفأ عليه إناٌء مث تغرز الوامشةُ يديها أو ِلثَتها : والنؤور، مهموز
  : قال الشاعر. حتشوه بذلك السواد

  كلون األقاحي ُأِسفَّ النَّؤورا  أشُر مثل شوك السيال وذي

  : وقال اآلخر

  كلون النَّؤور وهي أدماء سارها  ماء المرد فاها فلونه وسود

  .مثر األراك: سائرها، واملَرد: أراد

  ه -ن-ر

: شديد خيالطه فزع أو صراخ، مسعت رنةَ القوم، مث كثر حىت قالواالصوت ال: استعمل من وجوهها الرنة

  : قال الراجز. مثله: مسعت رنةَ الطري، أي أصواا، وهو الرنني أيضاً، وأرنَّ القوم إرناناً

 بهمى جعدةً فهنَّه أكلن

نَّهالنِّكاح ر بمن ح لهن  

    

فِرهان : "وقد قرئ. نه رهناً، ومجع الرهن ِرهان ورهون ورهنمعروف، رهنت الشيَء أره: والرهن
هذا الشيء راِهن لك، أي معد : ويقال". ال يغلَق الرهن : "ويف احلديث". فرهق مقبوضة"و " مقبوضة

  : قال الشاعر. وقد أرهنت لك كذا وكذا، أي أعددته لك. لك

w أرِهنَت فيها الدنانير ريةمه  يطوي ابن سلمى بها من راكب بعداً
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  .مصدر راهنته مراهنةً ِرهاناً، إذا تواضعتما بينكما الرهونَ: وِرهان اخليل. أي أِعدت

  .موضع، زعموا: و رهنان. وفالن رهني بكذا ومرَن به ومرهون به، أي مأخوذ به

  .وقد مست العرب رهيناً

يف جناٍت : "وفسر قوله عز وجلّ.  العالية، وأصل النهر السعة والفُسحةوالنهر، بفتح اهلاء اللغة الفصيحة
واللغة توجب أن يكون نهر يف معىن أار، كما قال جلّ . ، يف ضوء وفُسحة، وهو كالم املفسرين"ونهٍر
ولد : والنهار أيضاً. والنهار من ذلك مأخوذ إن شاء اّهللا. ، أي أطفاالً، واهللا أعلم"يخرجكم ِطفْالً: "ثناؤه

: الكَروان، ومجعه أنِهرة، فأما النهار ضد الليل فلم جيمعوه ألن سبيله عندهم سبيل املصادر، وقد قالوا

  .ليل ألْيلُ: نهار أنهر، كما قد قالوا

القوم يلقون فيه فَضاء يكون بني بيوت : واملَنهرة. ذَبح فأنهر الدم، أي أظهره: وقد قالوا يف الذبح
  : قال الراجز". أن قتيالً وجد خبيرب يف منهرة: " ويف احلديث. كُناستهم

هشرحتى ِإذا ما الصيف ساقَ الح  

هرنْهفوق الم سوبعورنَّقَ الي  

  .رنق، إذا طار: يقال: رنق الطائر، إذا بسط جناحيه يف طريانه ومل يربح، وقال أيضاً: يقال

ه، زعمواوأقَأ دمرإذا مل ي ،قالِعر ر.  

  ي -ن-ر

: ويف الترتيل. الرين أصله الصدأ الذي يركب السيف وغريه، مث صار كل شيء غطّى شيئاً فقد ران عليه

  : قال الشاعر. ، مث استعملوا ذلك يف كل غالٍب على شيء"كال بل رانَ على قلوم"

  ال يِرينَه باتّقاِءر وأن  ثم لما رآه رانت به الخَم

، أي غُلب على أمره، واملصدر الرين "فأصبح قد ِرين به: "ويف احلديث. أي غلبت اخلمر على قلبه
  .والريون

: وثوب منير ذو ِنريين، إذا كان مضاعف النسج، مث كثر ذلك حىت قالوا. اخلشبة اليت تنسج عليها: والنري

  .يها بقية، ورمبا استعمل ذلك يف املرأة أيضاًناقة ذات ِنريين، إذا أسنت وف

. وقد احتج. اخلشبة املعترضة على سنام الثور اليت تربط ا اخلشبة اليت يحرث ا عليه، لغة شامية: والنري

وللراء . ونارت نائرةٌ، أي ثارت ثائرة. جبل معروف: والنري. اخلليل يف هذا ببيت مل يعرفه أصحابنا
  .اء مواضع يف املعتلّ تراها إن شاء اهللاوالنون والي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com


	Document
	  ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺌﺎﻨﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻑﻟﻷﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺏ -ﺏ -ﺃ
	   ﺕ-ﺕ -ﺃ
	   ﺙ -ﺙ -ﺃ
	   ﺝ-ﺝ -ﺃ
	   ﺡ-ﺡ -ﺃ
	   ﺥ-ﺥ -ﺃ
	   ﺩ-ﺩ -ﺃ
	   ﺫ-ﺫ -ﺃ
	   ﺭ -ﺭ -ﺃ
	   ﺯ -ﺯ -ﺃ
	   ﺱ -ﺱ -ﺃ
	   ﺵ-ﺵ -ﺃ
	   ﺹ-ﺹ -ﺃ
	   ﺽ -ﺽ -ﺃ
	   ﻁ -ﻁ -ﺃ
	   ﻑ -ﻑ -ﺃ
	   ﻙ  -ﻙ -ﺃ
	   ﻝ -ﻝ -ﺃ
	   ﻡ  -ﻡ -ﺃ
	   ﻥ  -ﻥ -ﺃ
	   ﻭ-ﻭ -ﺃ
	   ﻩ-ﻩ -ﺃ
	   ﻱ -ﻱ -ﺃ
	  ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺕ  -ﺕ-ﺏ
	   ﺙ -ﺙ-ﺏ
	   ﺝ -ﺝ-ﺏ
	   ﺏﺒﺠ
	   ﺡ -ﺡ-ﺏ
	   ﺥ -ﺥ-ﺏ
	   ﺩ -ﺩ-ﺏ
	   ﺏﺒﺩ
	   ﺫ -ﺫ-ﺏ
	   ﺏﺒﺫ
	   ﺭ-ﺭ-ﺏ
	   ﺏﺒﺭ
	   ﺯ-ﺯ-ﺏ
	   ﺏﺒﺯ
	   ﺱ-ﺱ-ﺏ
	   ﺏﺒﺴ
	   ﺵ-ﺵ-ﺏ
	   ﺏﺒﺸ
	   ﺹ  -ﺹ-ﺏ
	   ﺏﺒﺼ
	   ﺽ -ﺽ-ﺏ
	   ﺏﺒﻀ
	   ﻁ-ﻁ-ﺏ
	   ﺏﺒﻁ
	   ﻅ-ﻅ-ﺏ
	   ﻉ-ﻉ-ﺏ
	   ﺏﺒﻋ
	   ﻍ-ﻍ-ﺏ
	   ﺏﺒﻏ
	   ﻑ -ﻑ-ﺏ
	   ﻕ -ﻕ-ﺏ
	   ﺏﺒﻗ
	   ﻙ-ﻙ-ﺏ
	   ﺏﺒﻜ
	   ﻝ -ﻝ-ﺏ
	   ﺏﺒﻟ
	   ﻥ-ﻥ-ﺏ
	   ﺏﺒﻨ
	   ﻭ -ﻭ-ﺏ
	   ﻩ -ﻩ-ﺏ
	   ﺏﺒﻫ
	   ﻱ -ﻱ-ﺏ
	  ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ ﺀﺎﺘﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺌﺎﻨﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺙ -ﺙ-ﺕ
	   ﺝ -ﺝ-ﺕ
	   ﺡ -ﺡ-ﺕ
	   ﺕﺘﺤ
	   ﺥ -ﺥ-ﺕ
	   ﺕﺘﺨ
	   ﺩ -ﺩ-ﺕ
	   ﺫ -ﺫ-ﺕ
	   ﺭ-ﺭ-ﺕ
	 ﻪﺒ ﺀﻰﺠﻴ ﻡﻟﻭ ،ﺍﻭﻤﻋﺯ ،ﺭﻭﻜﺫﻟﺍ ﺭﻴﺯﺎﻨﺨﻟﺍ ﻲﻫﻭ ،ﺕﻭﺘﺭ ﻊﻤﺠﻟﺍﻭ ،ﹼﺕﺭﻟﺍ :ﻪﺴﻭﻜﻌﻤ ﻥﻤ ﻝﻤﻌﹸﺘﺴﺍﻭ ﺕﺘﺭ
	

	  ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻋﺎﺒﺭﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒﺒ ﻕﺤﻠﻤﻟﺍ ﻲﺌﺎﻨﺜﻟﺍ ﺏﺍﻭﺒﺃ
	   ﺕ-ﺏ -ﺕ-ﺏ
	   ﺝ -ﺏ -ﺝ-ﺏ
	   ﺏﺠﺒﺠ
	   ﺡ -ﺏ -ﺡ-ﺏ
	   ﺏﺤﺒﺤ
	   ﺥ -ﺏ -ﺥ-ﺏ
	   ﺏﺨﺒﺨ
	   ﺩ-ﺏ -ﺩ-ﺏ
	   ﺏﺩﺒﺩ
	   ﺫ-ﺏ -ﺫ-ﺏ
	   ﺏﺫﺒﺫ
	   ﺭ -ﺏ-ﺭ-ﺏ
	   ﺏﺭﺒﺭ
	   ﺯ -ﺏ-ﺯ-ﺏ
	   ﺱ-ﺏ-ﺱ-ﺏ
	   ﺵ-ﺏ-ﺵ-ﺏ
	   ﺹ-ﺏ -ﺹ-ﺏ
	   ﺏﺼﺒﺼ
	   ﺽ-ﺏ -ﺽ-ﺏ
	   ﺏﻀﺒﻀ
	   ﻁ-ﺏ-ﻁ-ﺏ
	   ﺏﻁﺒﻁ
	   ﻅ-ﺏ-ﻅ-ﺏ
	   ﺏﻅﺒﻅ
	   ﻉ -ﺏ-ﻉ-ﺏ
	   ﺏﻌﺒﻋ
	   ﻍ -ﺏ-ﻍ-ﺏ
	   ﺏﻐﺒﻏ
	   ﻑ-ﺏ -ﻑ-ﺏ
	   ﻕ-ﺏ -ﻕ-ﺏ
	   ﺏﻘﺒﻗ
	   ﻙ -ﺏ-ﻙ-ﺏ
	   ﺏﻜﺒﻜ
	   ﻝ-ﺏ -ﻝ-ﺏ
	   ﺏﻠﺒﻟ
	   ﻡ -ﺏ-ﻡ-ﺏ
	   ﻥ -ﺏ-ﻥ-ﺏ
	   ﺏﻨﺒﻨ
	   ﻭ-ﺏ -ﻭ-ﺏ
	   ﻩ-ﺏ -ﻩ-ﺏ
	   ﺏﻬﺒﻫ
	  ﺀﺎﺘﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺙ-ﺕ -ﺙ-ﺕ
	   ﺡ -ﺕ -ﺡ-ﺕ
	   ﺥ -ﺕ -ﺥ-ﺕ
	   ﺩ-ﺕ -ﺩ-ﺕ
	   ﺭ -ﺕ-ﺭ-ﺕ
	   ﺯ -ﺕ-ﺯ-ﺕ
	   ﻉ -ﺕ-ﻉ-ﺕ
	   ﺕﻌﺘﻋ
	   ﻍ -ﺕ-ﻍ-ﺕ
	   ﻑ-ﺕ -ﻑ-ﺕ
	   ﻕ-ﺕ -ﻕ-ﺕ
	   ﻙ -ﺕ-ﻙ-ﺕ
	   ﺕﻜﺘﻜ
	   ﻝ-ﺕ -ﻝ-ﺕ
	   ﻡ -ﺕ-ﻡ-ﺕ
	   ﻥ -ﺕ-ﻥ-ﺕ
	   ﻭ-ﺕ -ﻭ-ﺕ
	   ﻩ-ﺕ -ﻩ-ﺕ
	   ﺕﻬﺘﻫ
	   ﻱ -ﺕ -ﻱ-ﺕ
	  ﺀﺎﺜﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺝ -ﺙ -ﺝ-ﺙ
	   ﺙﺠﺜﺠ
	   ﺡ -ﺙ -ﺡ-ﺙ
	   ﺙﺤﺜﺤ
	   ﺥ -ﺙ -ﺥ-ﺙ
	   ﺭ -ﺙ-ﺭ-ﺙ
	   ﺯ -ﺙ-ﺯ-ﺙ
	   ﻁ-ﺙ-ﻁ-ﺙ
	   ﺙﻁﺜﻁ
	   ﻅ-ﺙ-ﻅ-ﺙ
	   ﻉ -ﺙ-ﻉ-ﺙ
	   ﺙﻌﺜﻋ
	   ﻍ -ﺙ-ﻍ-ﺙ
	   ﻑ-ﺙ -ﻑ-ﺙ
	   ﻕ-ﺙ -ﻕ-ﺙ
	   ﺙﻘﺜﻗ
	   ﻙ -ﺙ-ﻙ-ﺙ
	   ﺙﻜﺜﻜ
	   ﻝ-ﺙ -ﻝ-ﺙ
	   ﺙﻠﺜﻟ
	   ﻡ -ﺙ-ﻡ-ﺙ
	   ﻥ -ﺙ-ﻥ-ﺙ
	   ﺙﻨﺜﻨ
	   ﻭ-ﺙ -ﻭ-ﺙ
	   ﻩ-ﺙ -ﻩ-ﺙ
	   ﺙﻬﺜﻫ
	   ﻱ -ﺙ -ﻱ-ﺙ
	  ﻡﻴﺠﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺡ -ﺝ-ﺡ-ﺝ
	   ﺞﺤﺠﺤ
	   ﺥ -ﺝ-ﺥ-ﺝ
	   ﺞﺨﺠﺨ
	   ﺩ -ﺝ -ﺩ-ﺝ
	   ﺝﺩﺠﺩ
	   ﺫ -ﺝ -ﺫ-ﺝ
	   ﺭ-ﺝ-ﺭ-ﺝ
	   ﺝﺭﺠﺭ
	   ﺯ-ﺝ-ﺯ-ﺝ
	   ﺱ-ﺝ -ﺱ-ﺝ
	   ﺞﺴﺠﺴ
	   ﺵ-ﺝ -ﺵ-ﺝ
	   ﺹ -ﺝ -ﺹ-ﺝ
	   ﻉ -ﺝ-ﻉ-ﺝ
	   ﺞﻌﺠﻋ
	   ﻍ -ﺝ-ﻍ-ﺝ
	   ﻑ-ﺝ -ﻑ-ﺝ
	   ﺞﻔﺠﻓ
	   ﻕ -ﺝ-ﻕ-ﺝ
	   ﻝ-ﺝ -ﻝ-ﺝ
	   ﺞﻠﺠﻟ
	   ﻡ-ﺝ-ﻡ-ﺝ
	   ﺞﻤﺠﻤ
	   ﻥ -ﺝ-ﻥ-ﺝ
	   ﺞﻨﺠﻨ
	   ﻭ-ﺝ -ﻭ-ﺝ
	   ﻩ -ﺝ -ﻩ-ﺝ
	   ﺞﻬﺠﻫ
	   ﻱ -ﺝ-ﻱ-ﺝ
	  ﺀﺎﺤﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺥ -ﺡ-ﺥ-ﺡ
	   ﺩ -ﺡ -ﺩ-ﺡ
	   ﺡﺩﺤﺩ
	   ﺫ -ﺡ -ﺫ-ﺡ
	   ﺡﺫﺤﺫ
	   ﺭ -ﺡ-ﺭ-ﺡ
	   ﺡﺭﺤﺭ
	   ﺯ-ﺡ-ﺯ-ﺡ
	   ﺡﺯﺤﺯ
	   ﺱ-ﺡ -ﺱ-ﺡ
	   ﺢﺴﺤﺴ
	   ﺵ-ﺡ -ﺵ-ﺡ
	   ﺢﺸﺤﺸ
	   ﺹ -ﺡ -ﺹ-ﺡ
	   ﺢﺼﺤﺼ
	   ﺽ -ﺡ -ﺽ-ﺡ
	   ﺢﻀﺤﻀ
	   ﻁ-ﺡ -ﻁ-ﺡ
	   ﺢﻁﺤﻁ
	   ﻅ-ﺡ -ﻅ-ﺡ
	   ﻑ-ﺡ -ﻑ-ﺡ
	   ﺢﻔﺤﻓ
	   ﻕ -ﺡ-ﻕ-ﺡ
	   ﺢﻘﺤﻗ
	   ﻙ -ﺡ-ﻙ-ﺡ
	   ﺢﻜﺤﻜ
	   ﻝ-ﺡ -ﻝ-ﺡ
	   ﺢﻠﺤﻟ
	   ﻡ-ﺡ-ﻡ-ﺡ
	   ﺢﻤﺤﻤ
	   ﻥ -ﺡ-ﻥ-ﺡ
	   ﺢﻨﺤﻨ
	   ﻭ-ﺡ -ﻭ-ﺡ
	   ﺡﻭﺤﻭ
	   ﻩ -ﺡ -ﻩ-ﺡ
	   ﻱ -ﺡ-ﻱ-ﺡ
	  ﺀﺎﺨﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺩ  -ﺥ -ﺩ-ﺥ
	   ﺥﺩﺨﺩ
	   ﺫ -ﺥ -ﺫ-ﺥ
	   ﺭ-ﺥ-ﺭ-ﺥ
	   ﺥﺭﺨﺭ
	   ﺯ-ﺥ-ﺯ-ﺥ
	   ﺥﺯﺨﺯ
	   ﺱ-ﺥ -ﺱ-ﺥ
	   ﺵ-ﺥ -ﺵ-ﺥ
	   ﺹ -ﺥ -ﺹ-ﺥ
	   ﺽ -ﺥ -ﺽ-ﺥ
	   ﻁ-ﺥ -ﻁ-ﺥ
	   ﺦﻁﺨﻁ
	   ﻅ-ﺥ -ﻅ-ﺥ
	   ﻉ -ﺥ-ﻉ-ﺥ
	   ﻍ -ﺥ-ﻍ-ﺥ
	   ﻑ-ﺥ -ﻑ-ﺥ
	   ﻕ -ﺥ-ﻕ-ﺥ
	   ﻝ-ﺥ -ﻝ-ﺥ
	   ﺦﻠﺨﻟ
	   ﻡ-ﺥ-ﻡ-ﺥ
	   ﺦﻤﺨﻤ
	   ﻥ -ﺥ-ﻥ-ﺥ
	   ﺦﻨﺨﻨ
	   ﻭ-ﺥ -ﻭ-ﺥ
	   ﺥﻭﺨﻭ
	   ﻩ -ﺥ -ﻩ-ﺥ
	   ﻱ -ﺥ-ﻱ-ﺥ
	  ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ ﻝﺍﺩﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭ -ﺩ-ﺭ-ﺩ
	   ﺯ -ﺩ-ﺯ-ﺩ
	   ﺹ-ﺩ -ﺹ-ﺩ
	   ﻉ-ﺩ -ﻉ-ﺩ
	   ﺩﻋﺩﻋ
	   ﻍ-ﺩ -ﻍ-ﺩ
	   ﻑ-ﺩ -ﻑ-ﺩ
	   ﺩﻓﺩﻓ
	   ﻕ-ﺩ -ﻕ-ﺩ
	   ﻙ-ﺩ -ﻙ-ﺩ
	   ﻝ-ﺩ-ﻝ-ﺩ
	   ﻡ -ﺩ-ﻡ-ﺩ
	   ﻥ-ﺩ -ﻥ-ﺩ
	   ﻭ-ﺩ-ﻭ-ﺩ
	   ﻩ-ﺩ -ﻩ-ﺩ
	   ﺩﻫﺩﻫ
	   ﻱ-ﺩ -ﻱ-ﺩ
	  ﻝﺍﺫﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺭ -ﺫ-ﺭ-ﺫ
	   ﺯ -ﺫ-ﺯ-ﺫ
	   ﻉ-ﺫ -ﻉ-ﺫ
	   ﻍ-ﺫ -ﻍ-ﺫ
	   ﻑ-ﺫ -ﻑ-ﺫ
	   ﻕ-ﺫ -ﻕ-ﺫ
	   ﻝ-ﺫ-ﻝ-ﺫ
	   ﺫﻟﺫﻟ
	   ﻡ -ﺫ-ﻡ-ﺫ
	   ﻥ-ﺫ -ﻥ-ﺫ
	   ﻭ-ﺫ-ﻭ-ﺫ
	   ﻩ-ﺫ -ﻩ-ﺫ
	   ﺫﻫﺫﻫ
	   ﻱ-ﺫ -ﻱ-ﺫ
	  ﺀﺍﺭﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺯ-ﺭ-ﺯ-ﺭ
	   ﺭﺯﺭﺯ
	   ﺱ -ﺭ -ﺱ-ﺭ
	   ﺵ -ﺭ -ﺵ-ﺭ
	   ﺭﺸﺭﺸ
	   ﺹ-ﺭ-ﺹ-ﺭ
	   ﺭﺼﺭﺼ
	   ﺽ-ﺭ-ﺽ-ﺭ
	   ﻁ -ﺭ -ﻁ-ﺭ
	   ﺭﻁﺭﻁ
	   ﻅ -ﺭ -ﻅ-ﺭ
	   ﻉ-ﺭ-ﻉ-ﺭ
	   ﺭﻋﺭﻋ
	   ﻍ-ﺭ-ﻍ-ﺭ
	   ﺭﻏﺭﻏ
	   ﻑ -ﺭ-ﻑ-ﺭ
	   ﺭﻓﺭﻓ
	   ﻕ-ﺭ-ﻕ-ﺭ
	   ﺭﻗﺭﻗ
	   ﻙ-ﺭ-ﻙ-ﺭ
	   ﺭﻜﺭﻜ
	   ﻝ -ﺭ -ﻝ-ﺭ
	   ﻡ-ﺭ-ﻡ-ﺭ
	   ﺭﻤﺭﻤ
	   ﻥ-ﺭ-ﻥ-ﺭ
	   ﻭ -ﺭ -ﻭ-ﺭ
	   ﺭﻭﺭﻭ
	   ﻩ-ﺭ-ﻩ-ﺭ
	   ﺭﻫﺭﻫ
	   ﻱ-ﺭ-ﻱ-ﺭ
	  ﻱﺍﺯﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺱ -ﺯ -ﺱ-ﺯ
	   ﻉ-ﺯ-ﻉ-ﺯ
	   ﻍ-ﺯ-ﻍ-ﺯ
	   ﺯﻏﺯﻏ
	   ﻑ -ﺯ-ﻑ-ﺯ
	   ﻕ-ﺯ-ﻕ-ﺯ
	   ﻙ-ﺯ-ﻙ-ﺯ
	   ﻝ -ﺯ -ﻝ-ﺯ
	   ﻡ-ﺯ-ﻡ-ﺯ
	   ﺯﻤﺯﻤ
	   ﻥ-ﺯ-ﻥ-ﺯ
	   ﻭ -ﺯ -ﻭ-ﺯ
	   ﺯﻭﺯﻭ
	   ﻩ-ﺯ-ﻩ-ﺯ
	   ﻱ-ﺯ-ﻱ-ﺯ
	  ﻥﻴﺴﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﺵ -ﺱ-ﺵ -ﺱ
	   ﻉ-ﺱ -ﻉ -ﺱ
	   ﺱﻌﺴﻋ
	   ﻍ-ﺱ -ﻍ -ﺱ
	   ﻑ -ﺱ-ﻑ -ﺱ
	   ﻕ-ﺱ -ﻕ -ﺱ
	   ﺱﻘﺴﻗ
	   ﻙ-ﺱ -ﻙ -ﺱ
	   ﺱﻜﺴﻜ
	   ﻝ -ﺱ-ﻝ -ﺱ
	   ﺱﻠﺴﻟ
	   ﻡ-ﺱ -ﻡ -ﺱ
	   ﻥ-ﺱ -ﻥ -ﺱ
	   ﺱﻨﺴﻨ
	   ﻭ -ﺱ-ﻭ -ﺱ
	   ﺱﻭﺴﻭ
	   ﻩ -ﺱ-ﻩ -ﺱ
	   ﺱﻬﺴﻫ
	   ﻱ-ﺱ -ﻱ -ﺱ
	  ﻥﻴﺸﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻅ-ﺵ-ﻅ -ﺵ
	   ﻉ-ﺵ -ﻉ -ﺵ
	   ﻍ-ﺵ -ﻍ -ﺵ
	   ﻑ -ﺵ-ﻑ -ﺵ
	   ﺵﻔﺸﻓ
	   ﻕ-ﺵ -ﻕ -ﺵ
	   ﺵﻘﺸﻗ
	   ﻙ-ﺵ -ﻙ -ﺵ
	   ﺵﻜﺸﻜ
	   ﻝ -ﺵ-ﻝ -ﺵ
	   ﻡ-ﺵ -ﻡ -ﺵ
	   ﻥ-ﺵ -ﻥ -ﺵ
	   ﺵﻨﺸﻨ
	   ﻭ -ﺵ-ﻭ -ﺵ
	   ﺵﻭﺸﻭ
	   ﻩ -ﺵ-ﻩ -ﺵ
	   ﻱ-ﺵ -ﻱ -ﺵ
	  ﺩﺎﺼﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻉ-ﺹ -ﻉ-ﺹ
	   ﺹﻌﺼﻋ
	   ﻍ-ﺹ -ﻍ-ﺹ
	   ﺹﻐﺼﻏ
	   ﻑ-ﺹ -ﻑ-ﺹ
	   ﺹﻔﺼﻓ
	   ﻕ-ﺹ -ﻕ-ﺹ
	   ﺹﻘﺼﻗ
	   ﻙ-ﺹ -ﻙ-ﺹ
	   ﻝ-ﺹ-ﻝ-ﺹ
	   ﺹﻠﺼﻟ
	   ﻡ -ﺹ-ﻡ-ﺹ
	   ﺹﻤﺼﻤ
	   ﻥ-ﺹ -ﻥ-ﺹ
	   ﺹﻨﺼﻨ
	   ﻭ-ﺹ-ﻭ-ﺹ
	   ﺹﻭﺼﻭ
	   ﻩ-ﺹ -ﻩ-ﺹ
	   ﻱ-ﺹ -ﻱ-ﺹ
	  ﺩﺎﻀﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻉ-ﺽ -ﻉ-ﺽ
	   ﻍ-ﺽ -ﻍ-ﺽ
	   ﺽﻐﻀﻏ
	   ﻑ-ﺽ -ﻑ-ﺽ
	   ﺽﻔﻀﻓ
	   ﻕ-ﺽ -ﻕ-ﺽ
	   ﺽﻘﻀﻗ
	   ﻙ-ﺽ -ﻙ-ﺽ
	   ﻡ -ﺽ-ﻡ-ﺽ
	   ﺽﻤﻀﻤ
	   ﻥ-ﺽ -ﻥ-ﺽ
	   ﺽﻨﻀﻨ
	   ﻭ-ﺽ-ﻭ-ﺽ
	   ﻩ-ﺽ -ﻩ-ﺽ
	   ﺽﻬﻀﻫ
	   ﻱ-ﺽ -ﻱ-ﺽ
	  ﺀﺎﻁﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻅ-ﻁ-ﻅ -ﻁ
	   ﻉ-ﻁ -ﻉ -ﻁ
	   ﻁﻌﻁﻋ
	   ﻍ-ﻁ -ﻍ -ﻁ
	   ﻁﻐﻁﻏ
	   ﻑ -ﻁ-ﻑ -ﻁ
	   ﻕ -ﻁ-ﻕ -ﻁ
	   ﻁﻘﻁﻗ
	   ﻙ-ﻁ -ﻙ -ﻁ
	   ﻝ -ﻁ-ﻝ -ﻁ
	   ﻁﻠﻁﻟ
	   ﻡ-ﻁ -ﻡ -ﻁ
	   ﻥ-ﻁ -ﻥ -ﻁ
	   ﻁﻨﻁﻨ
	   ﻭ -ﻁ-ﻭ -ﻁ
	   ﻁﻭﻁﻭ
	   ﻩ -ﻁ-ﻩ -ﻁ
	   ﻁﻬﻁﻫ
	   ﻱ-ﻁ -ﻱ -ﻁ
	  ﺀﺎﻅﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻉ-ﻅ -ﻉ -ﻅ
	   ﻅﻌﻅﻋ
	   ﻍ-ﻅ -ﻍ -ﻅ
	  ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻍ -ﻉ-ﻍ-ﻉ
	   ﻑ -ﻉ -ﻑ-ﻉ
	   ﻊﻔﻌﻓ
	   ﻕ -ﻉ-ﻕ-ﻉ
	   ﻊﻘﻌﻗ
	   ﻙ -ﻉ-ﻙ-ﻉ
	   ﻊﻜﻌﻜ
	   ﻝ -ﻉ -ﻝ-ﻉ
	   ﻊﻠﻌﻟ
	   ﻡ-ﻉ-ﻡ-ﻉ
	   ﻊﻤﻌﻤ
	   ﻥ -ﻉ-ﻥ-ﻉ
	   ﻊﻨﻌﻨ
	   ﻭ -ﻉ -ﻭ-ﻉ
	   ﻉﻭﻋﻭ
	   ﻩ -ﻉ -ﻩ-ﻉ
	   ﻱ -ﻉ-ﻱ-ﻉ
	   ﻊﻴﻌﻴ
	  ﻥﻴﻐﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻫﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻝ -ﻍ -ﻝ-ﻍ
	   ﻎﻠﻐﻟ
	   ﻡ-ﻍ-ﻡ-ﻍ
	   ﻥ -ﻍ-ﻥ-ﻍ
	   ﻭ -ﻍ -ﻭ-ﻍ
	  ﺀﺎﻔﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﻴﺭﻜﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻕ-ﻑ -ﻕ-ﻑ
	   ﻙ-ﻑ -ﻙ-ﻑ
	   ﻝ -ﻑ-ﻝ-ﻑ
	   ﻡ -ﻑ-ﻡ-ﻑ
	   ﻥ-ﻑ -ﻥ-ﻑ
	   ﻭ -ﻑ-ﻭ-ﻑ
	   ﻩ-ﻑ -ﻩ-ﻑ
	   ﻱ-ﻑ -ﻱ-ﻑ
	  ﻑﺎﻘﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻙ -ﻕ-ﻙ-ﻕ
	   ﻝ-ﻕ -ﻝ-ﻕ
	   ﻡ-ﻕ-ﻡ-ﻕ
	   ﻥ -ﻕ-ﻥ-ﻕ
	   ﻭ-ﻕ -ﻭ-ﻕ
	   ﻩ -ﻕ -ﻩ-ﻕ
	   ﻱ -ﻕ-ﻱ-ﻕ
	  ﻑﺎﻜﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﻴﺭﻜﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻝ -ﻙ -ﻝ-ﻙ
	   ﻡ-ﻙ-ﻡ-ﻙ
	   ﻥ -ﻙ-ﻥ-ﻙ
	   ﻭ -ﻙ -ﻭ-ﻙ
	   ﻩ -ﻙ -ﻩ-ﻙ
	   ﻱ -ﻙ-ﻱ-ﻙ
	  ﻡﻼﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻡ-ﻝ-ﻡ -ﻝ
	   ﻥ-ﻝ -ﻥ -ﻝ
	   ﻭ -ﻝ-ﻭ -ﻝ
	   ﻩ-ﻝ-ﻩ -ﻝ
	   ﻱ-ﻝ -ﻱ -ﻝ
	  ﻡﻴﻤﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻥ-ﻡ-ﻥ-ﻡ
	   ﻭ-ﻡ-ﻭ-ﻡ
	   ﻩ-ﻡ-ﻩ-ﻡ
	   ﻱ-ﻡ-ﻱ-ﻡ
	  ﻥﻭﻨﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻩ -ﻥ -ﻩ-ﻥ
	   ﻱ -ﻥ-ﻱ-ﻥ
	   ﻱ-ﻭ -ﻱ -ﻭ
	  ﺀﺎﻬﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ
	   ﻱ-ﻩ -ﻱ-ﻩ
	  ﺭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﺓﺯﻤﻬﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺃ-ﺏ-ﺃ-ﺏ
	   ﺃ-ﺕ-ﺃ-ﺕ
	   ﺃ-ﺙ-ﺃ-ﺙ
	   ﺃ-ﺝ-ﺃ-ﺝ
	   ﺃ-ﺡ-ﺃ-ﺡ
	   ﺃ-ﺥ-ﺃ-ﺥ
	   ﺃ-ﺩ-ﺃ-ﺩ
	   ﺃ-ﺫ-ﺃ-ﺫ
	   ﺃ -ﺭ -ﺃ-ﺭ
	   ﺃ -ﺯ -ﺃ-ﺯ
	   ﺃ-ﺱ-ﺃ -ﺱ
	   ﺃ-ﺵ-ﺃ -ﺵ
	   ﺃ-ﺹ-ﺃ-ﺹ
	   ﺃ-ﺽ-ﺃ-ﺽ
	   ﺃ-ﻁ-ﺃ -ﻁ
	   ﺃ-ﻅ-ﺃ -ﻅ
	   ﺃ -ﻑ-ﺃ-ﻑ
	   ﺃ-ﻕ-ﺃ-ﻕ
	   ﺃ-ﻙ -ﺃ-ﻙ
	   ﺃ -ﻝ-ﺃ -ﻝ
	   ﺃ -ﻡ -ﺃ-ﻡ
	   ﺃ-ﻥ -ﺃ-ﻥ
	   ﺃ -ﻭ-ﺃ -ﻭ
	   ﺃ-ﻩ-ﺃ-ﻩ
	   ﺃ-ﻱ-ﺃ-ﻱ
	  ﻪﻨﻤ ﺏﻌﺸﺘ ﺎﻤﻭ ﻝﺘﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺌﺎﻨﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﻱ -ﻭ-ﺃ-ﺏ
	   ﺃﻭﺒ
	   ﺏﻭﺃ
	   ﺎﺒﺃ
	   ﺄﺒﺄﺒ-ﻱﺄﺒ
	   ﻱ -ﻭ-ﺃ-ﺕ
	   ﻲﺘﺃ
	   ﻱ -ﻭ-ﺃ-ﺙ
	   .ًﺄﹾﺜﻭ ﺎﻫﺅﹶﺜﺃ ﺎﻨﺃ ﺎﻬﹸﺘﺄﺜﻭﻭ .ﺯﻭﻤﻬﻤ ،ﺀﺙﻭﻟﺍ ﺭﺩﺼﻤﻟﺍﻭ .ﺓﺀﻭﺜﻭﻤ ﻲﻬﻓ ،ﻝﺠﺭﻟﺍ ﺩﻴ ﹾﺕَﺌِﺜﻭ :ﻝﺎﻘﻴﻭ :ﺄﺜﻭ
	

	  ﻪﻨﻤ ﺏﻌﺸﺘ ﺎﻤﻭ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﺏﺍﻭﺒﺃ
	  ﺀﺎﺒﻟﺍ ﻑﺭﺤ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ
	   ﺙ -ﺕ-ﺏ
	   ﺝ -ﺕ-ﺏ
	   ﺡ -ﺕ-ﺏ
	   ﺥ -ﺕ-ﺏ
	   ﺭ -ﺕ-ﺏ
	   ﻉ -ﺕ-ﺏ
	   ﻍ -ﺕ-ﺏ
	   ﻑ -ﺕ-ﺏ
	   ﻕ -ﺕ-ﺏ
	   ﻙ -ﺕ-ﺏ
	   ﻝ -ﺕ-ﺏ
	   ﻡ -ﺕ-ﺏ
	   ﻥ -ﺕ-ﺏ
	   ﻭ -ﺕ-ﺏ
	   ﻱ -ﺕ-ﺏ
	  ﺀﺎﺜﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺴ ﻊﻤ
	   ﺝ -ﺙ-ﺏ
	   ﺡ -ﺙ-ﺏ
	   ﺥ -ﺙ-ﺏ
	   ﺭ -ﺙ-ﺏ
	   ﺵ -ﺙ-ﺏ
	   ﺽ -ﺙ-ﺏ
	   ﻁ -ﺙ-ﺏ
	   ﻅ -ﺙ-ﺏ
	   ﻉ -ﺙ-ﺏ
	   ﻍ -ﺙ-ﺏ
	   ﻑ -ﺙ-ﺏ
	   ﻕ -ﺙ-ﺏ
	   ﻙ -ﺙ-ﺏ
	   ﻝ -ﺙ-ﺏ
	   ﻡ -ﺙ-ﺏ
	   ﻥ -ﺙ-ﺏ
	   ﻭ -ﺙ-ﺏ
	   ﻩ -ﺙ-ﺏ
	   ﻱ -ﺙ-ﺏ
	  ﻡﻴﺠﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻠﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺴ ﻊﻤ
	   ﺡ -ﺝ-ﺏ
	   ﺥ -ﺝ-ﺏ
	   ﺩ -ﺝ-ﺏ
	   ﺫ -ﺝ-ﺏ
	   ﺭ -ﺝ-ﺏ
	   ﺯ -ﺝ-ﺏ
	   ﺱ -ﺝ-ﺏ
	   ﺵ -ﺝ-ﺏ
	   ﺹ -ﺝ-ﺏ
	   ﺽ -ﺝ-ﺏ
	   ﻉ -ﺝ-ﺏ
	   ﻉ -ﺝ-ﺏ
	   ﻑ -ﺝ-ﺏ
	   ﻝ -ﺝ-ﺏ
	   ﻡ -ﺝ-ﺏ
	   ﻥ -ﺝ-ﺏ
	   ﺞﺒﻨ
	   ﻭ -ﺝ-ﺏ
	   ﻩ -ﺝ-ﺏ
	   ﻪﺒﺠ
	   ﻱ -ﺝ-ﺏ
	   ﺏﻴﺠ
	  ﺎﻤﻫﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ ﺀﺎﺤﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺩ -ﺡ-ﺏ
	   ﺏﺤﺩ
	   ﺏﺩﺤ
	   ﺫ -ﺡ-ﺏ
	   ﺢﺒﺫ
	   ﺭ -ﺡ-ﺏ
	   ﺯ -ﺡ-ﺏ
	   ﺱ -ﺡ-ﺏ
	   ﺵ -ﺡ-ﺏ
	   ﺹ -ﺡ-ﺏ
	   ﺽ -ﺡ-ﺏ
	   ﻁ -ﺡ-ﺏ
	   ﻅ -ﺡ-ﺏ
	   ﻉ -ﺡ-ﺏ
	   ﻕ -ﺡ-ﺏ
	   ﻙ -ﺡ-ﺏ
	   ﻝ -ﺡ-ﺏ
	   ﻡ -ﺡ-ﺏ
	   ﻥ -ﺡ-ﺏ
	   ﻭ -ﺡ-ﺏ
	   ﻩ -ﺡ-ﺏ
	   ﻱ -ﺡ-ﺏ
	  ﺀﺎﺨﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻴﻠﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻊﻤ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺩ -ﺥ-ﺏ
	   ﺫ -ﺥ-ﺏ
	   ﺭ -ﺥ-ﺏ
	   ﺯ -ﺥ-ﺏ
	   ﺱ -ﺥ-ﺏ
	   ﺵ -ﺥ-ﺏ
	   ﺹ -ﺥ-ﺏ
	   ﺽ -ﺥ-ﺏ
	   ﻁ -ﺥ-ﺏ
	   ﻅ -ﺥ-ﺏ
	   ﻉ -ﺥ-ﺏ
	   ﻍ -ﺥ-ﺏ
	   ﻕ -ﺥ-ﺏ
	   ﻙ -ﺥ-ﺏ
	   ﻝ -ﺥ-ﺏ
	   ﻡ -ﺥ-ﺏ
	   ﻥ -ﺥ-ﺏ
	   ﻭ -ﺥ-ﺏ
	  ﻝﺍﺩﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻴﻠﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻊﻤ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺫ -ﺩ-ﺏ
	   ﺭ -ﺩ-ﺏ
	   ﺯ -ﺩ-ﺏ
	   ﺱ -ﺩ-ﺏ
	   ﺵ -ﺩ-ﺏ
	   ﺹ -ﺩ-ﺏ
	   ﺽ -ﺩ-ﺏ
	   ﻁ -ﺩ-ﺏ
	   ﻉ -ﺩ-ﺏ
	   ﻍ -ﺩ-ﺏ
	   ﻑ -ﺩ-ﺏ
	   ﻕ -ﺩ-ﺏ
	   ﻙ -ﺩ-ﺏ
	   ﻝ -ﺩ-ﺏ
	   ﻡ -ﺩ-ﺏ
	   ﻥ -ﺩ-ﺏ
	   ﻭ -ﺩ-ﺏ
	   ﻩ -ﺩ-ﺏ
	   ﻱ -ﺩ-ﺏ
	  ﻝﺍﺫﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻤﻬﻴﻠﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻊﻤ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺭ -ﺫ-ﺏ
	   ﺯ -ﺫ-ﺏ
	   ﺵ -ﺫ-ﺏ
	   ﺹ -ﺫ-ﺏ
	   ﻉ -ﺫ-ﺏ
	   ﻍ -ﺫ-ﺏ
	   ﻙ -ﺫ-ﺏ
	   ﻝ -ﺫ-ﺏ
	   ﻡ -ﺫ-ﺏ
	   ﻥ -ﺫ-ﺏ
	   ﻭ -ﺫ-ﺏ
	   ﻩ -ﺫ-ﺏ
	   ﻱ -ﺫ-ﺏ
	  ﺀﺍﺭﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻤﻬﺒ ﻝﺼﹼﺘﻴ ﺎﻤﻭ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺯ-ﺭ-ﺏ
	   ﺱ-ﺭ-ﺏ
	   ﺵ-ﺭ-ﺏ
	   ﺹ-ﺭ-ﺏ
	   ﺽ-ﺭ-ﺏ
	   ﻁ-ﺭ-ﺏ
	   ﻅ-ﺭ-ﺏ
	   ﻉ-ﺭ-ﺏ
	   ﻍ-ﺭ-ﺏ
	   ﻑ-ﺭ-ﺏ
	   ﻕ-ﺭ-ﺏ
	   ﻙ-ﺭ-ﺏ
	   ﻝ-ﺭ-ﺏ
	   ﻡ-ﺭ-ﺏ
	   ﻥ-ﺭ-ﺏ
	   ﻭ-ﺭ-ﺏ
	   ﻩ-ﺭ-ﺏ
	   ﻱ-ﺭ-ﺏ
	  ﻱﺍﺯﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺴ ﻊﻤ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺱ-ﺯ-ﺏ
	   ﻉ-ﺯ-ﺏ
	   ﻍ-ﺯ-ﺏ
	   ﻑ-ﺯ-ﺏ
	   ﻕ-ﺯ-ﺏ
	   ﻙ-ﺯ-ﺏ
	   ﻝ-ﺯ-ﺏ
	   ﻡ-ﺯ-ﺏ
	   ﻥ-ﺯ-ﺏ
	   ﺯﺒﻨ
	   ﻭ-ﺯ-ﺏ
	   ﻩ-ﺯ-ﺏ
	   ﻱ-ﺯ-ﺏ
	  ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻲﻗﺎﺒ ﻊﻤ ﻥﻴﺴﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻲﺜﻼﺜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﺵ-ﺱ-ﺏ
	   ﻁ-ﺱ-ﺏ
	   ﻅ-ﺱ-ﺏ
	   ﻉ-ﺱ-ﺏ
	



