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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب وعلى آله وصحبه وسلم

 المقدمة

ده، وجعل ما امنت به من ذلك على خلقه وكفاء لتأدية احلمد ملن فتق العقول مبعرفته، وأطلق األلسن حبم
  .حقه، وأشهد له باإلخالص أنه ال إله غريه، وأن حممد عبده ورسوله

كانت األميون من العرب الذين نسخ اهللا عز وجل بدينه الذي اختصم به النحل، وختم مبلكهم الدنيا إىل 
ء، وضاللتهم العمياء، هلم مذاهب يف أمساء انقضاء األجل، وهداهم ألفضل امللل، يف جاهليتهم اجلهال

أبنائهم وعبيدهم وأتالدهم، فاستشنع قوم إما جهالً وإما جتاهالً، وتسميتهم كلباً وكُليباً وأكُلب، وخرتيراً 
وقرداً، وما أشبه ذلك مما مل يستقص ذكره، فطعنوا من حيث ال جيب الطعن، وعابو ا من حيث ال 

كتابنا هذا أمساء القبائل والعمائر، وأفخاذها وبطوا، وجتاوزنا ذلك إىل أمساء فشرحنا يف . يستبط عيب
ساداا وثُنياِنها وشعرائها وفرساا، وجراري اجليوش من رؤسائهم، ومن ارتضت حبكمه فيما شجر 

النامى ومل نتعد ذلك إىل اشتقاق أمساء صنوف . بينها، وانقادت ألمره يف تدبري حروا، ومكايدة أعدائها
نجمها وشجرها وأعشاا، وال إىل اجلماد من صخرها ومدرها، وحزا وسهلها، ألنا : من نبات األرض

  .وهذا ماال اية له. عن رمنا ذلك احتجنا إىل اشتقاِق اًألول اليت نشتق منها

 وينسب أهله إىل وكان الذي حدانا على إنشاء هذا الكتاب، أن قوماً ممن يطعن على اللسان العريب
التسمية مبا ال أصل له يف لغتهم، وإىل ادعاء ما مل يقع عليه اصطالح من أوليتهم، وعدوا أمساء جهلوا 

أنه : اشتقاقها ومل ينقذ علمهم يف الفحص عنها، فعارضوا باإلنكار واحتجوا مبا ذكره اخلليل بزعمهم
 أمساء نسمعها وال نعرف معانيها وهذا غلط على ال أدري إمنا هي: ما الدقيش؟ فقال: سألَ أبا الدقيش

اخلليل، وادعاء على أيب الدقيش، وكيف يغبى على أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد نصر اهللا وجهه مثل 
دقْشاً ودقَيشا ودنقْشا، فجاءوا به مكبراَ وحمقراً، ومعدوالً من بنات الثالثة إىل : هذا وقد مسع العرب مست

والدقش معروف وسنذكره يف مجلة األمساء اليت عموا عن معرفتها، ونفرد هلا . األربعة بالنون الزائدةبنات 
  .باباً يف آخر كتابنا هذا، وباهللا العصمة من الزيغ، والتوفيق للصواب

ما بال العرب مست أبناءها باألمساء : قيل للعتيب: وأخربنا أبو حامت سهل بن حممد السجستاين قال
  .ألا مست أبناءها ألعدائها، ومست عبيدها ألنفسها: املستشنعة، ومست عبيدها باألمساء املستحسنة؟ فقال
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وقد أجاب العتيب جبملة كافية، ولكنها حمتاجة إىل شرح يوضحها االشتقاق، وسنيت على ذلك إن شاء 
  .اهللا

كان املقدم يف املأل األعلى؛ مث باشتقاق فابتدأنا هذا الكتاب باشتقاق اسم نبينا صلى اهللا عليه وسلم، إذ 
، يقول "كذب النسابون: "أمساء آبائه إىل معد بن عدنان حيث انتهى صلى اهللا عليه وسلم بنسبة مث قال

فانتهى النسب إىل عدنان وقَحطان، وما بعد ذلك فأمساٌء أخذت " وقُروناً بين ذَِلك كَِثرياً: "اهللا عز وجل
  .من أهل الكتاب

ختلف النسابون يف النسب بني عدنان وإمساعيل بِن إبراهيم عليهم السالم، فأما نسب إبراهيم إىل آدم وا
  .عليهما السالم فصحيح ال اختالف فيه، ألنه مرتلٌ يف التوراة مذكور فيها نسبهم ومبلغُ أعمارهم

 أعدائهم حنو غالب، وغَالّب، واعلم أن للعرب مذاهب يف تسمية أبنائها، فمنها ما مسوه تفاؤالً على
مسِهراً، : ومسوا يف مثل هذا الباب. وظامل، وعارم، ومناِزل، ومقاتل، ومعاِرك، وثابت، وحنو ذلك

  .ومؤرقا، ومصبحا، ومنبها، وطارقاً

ك، وعامر، نائل، ووائل، وناٍج، ومدِرك، ودراك، وسامل، وسلَيم، ومال: ومنها ما تفاءلوا به لألبناء حنو
  .وسعد، وسِعيد، ومسعدة، وأسعد، وما أشبه ذلك

أسد، وليث، وفَراس، وِذئب، وِسيد، وعملَّس، وِضرغام، : حنو: ومنها ما مسي بالسباع ترهيباً ألعدائهم
  .وما أشبه ذلك

ة، وقَتادة، وهراسة، طلحة، وسمرة، وسلَم: ومنها ما مسي مبا غلُظ وخشن من الشجر تفاؤالً أيضاً حنو
وِعضاه ،له شوك كلُّ ذلك شجر.  

ومنها ما مسي مبا غُلظ من األرض وخشن ملسه وموِطئُه، مثل حجر وحجري، وصخر وِفهر، وجندل 
  .وجرول، وحزن وحزم

    

ثعلب : لك، حنوومنها أن الرجل كان خيرج من مرتله وامرأته تمخض فيسمي ابنه بأول ما يلقاه من ذ
وثعلبة، وضب وضبة، وخزز، وضبيعة، وكلٍب وكليب، ومحار وقرد وخرتير، وجحش، وكذلك أيضاً 

  .غُراٍب وصرد، وما أشبه ذلك: تسمى بأول ما يسنح أو يربح هلا من الطَّري حنو

 خرج وائلُ بن قاسٍط :حدثنا السكن بن سعيد اجلُرموزي عن العباس بن هاشم الكليب، عن خراش قال
وامرأته تمخض وهو يريد أن يرى شيئاً يسمي به، فإذا هو ببكٍْر قد عرض له فرجع وقد ولدت غالماً، 
فسماه بكراً، مث خرج خرجةً أخرى وهي متخض فرأى عرتاً من الظباء فرجع وقد ولدت غالماً، فسماه 

wفِة وِفلَسطني، مث خرج خرجة أخرى فإذا هو بشخيٍص قد ارتفَع له ومل عنزا وهو مع خثعم بالسراة وبالكو
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مث خرج . يتبينه نظراً فسماه الشخيص، وهم أبيات مع بين ثعلبة بن بكٍر بالكوفة، ومنهم بقيةٌ باجلزيرة
  .خرجةً أخرى وهي متّخض فغلبه أن يرى شيئاً فسماه تغِلب

خرج متيم بن مر وامرأته : ن العباس بن هاشم، عن املسيب النميمي قالوأخربنا السكَن بن سعيد، ع
فرجع وقد ! اللَّيل والسيل: سلمى بنت كعب متخض، فإذا هو بوادٍي قد انبثق عليه مل يشعر به، فقال

هو بضبٍع ألجعلنه إلهلي، فسماه زيد مناة، مث خرج خرجةً أخرى وهي متخض فإذا : ولَدت غالماً، فقال
 - أعثى، يعين الضبع والرثْية يعين الضرع - . أعثى به رثْية، يأوي إىل ركٍن شديد: جتر كاهلَ جزور فقال

فولدت عمراً، مث خرج وهي متخض فإذا هو مبكَّاء يغرد على عوسجٍة قد يِبس نصفُها وبقي نصفُها، 
فولدت غالماً فسماه احلارث، وهم أقلُّ . ِت وأكديِتلئن كنِت قد أثريِت وأسريِت لقد أجحد: فقال

  .متيٍم عدداً

  .وإمنا اختصرنا منه ما يشبه ما قَصدنا له
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  أول كتاب االشتقاق 

  اشتقاق اسم محمد

  محمد 

. النيب صلى اهللا عليه وسلم، مشتق من احلمد، وهو مفعل، ومفعل صفة تلزم من كثر منه فعلُ ذلك الشيء

 نقَلة العلم، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا وِلد أمر عبد املطّلب جبوزٍر فنِحرت، ودعا رجالَ روى بعض
قريش، وكانت سنتهم يف املولد إذا وِلد يف استقبال الليل كفَؤوا عليه قدراً حىت يصبح، ففعلوا ذلك 

 إىل السماءبالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فأصبحوا وقد انشقَّت عنه الِقدر ر رجالُ . وهو شاخصفلما حض
. ما هذا من أمساء آبائك: قالوا. مسيته حممداً: ما مسيت ابنك هذا؟ قال: قريٍش وطَِعموا قالوا لعبد املطَّلب

كما تقول كرمته . فمحمد مفعل، ألنه حِمد مرةً بعد مرة. أردت أن يحمد يف السموات واألرض: قال
واحلمد والشكر متقاِرباِن يف املعىن، ورمبا .  وعظّمته وهو معظَّم، ِإذا فعلت ذلك به مراراًوهو مكرم،

: وتقول. حِمدت فالناً على فعلِه وشكرت له فعلَه، وقد اشتبها يف هذا املوضع: أال ترى أنك تقول. تباينا

جاورت بين فالٍن : وتقول.  املوضعحِمدت فالناً على فعلِه وشكرت له فعلَه، وقد اشتبها يف هذا
فالنٌ : وتقول. أتيت أرض بين فالن فحِمدتها، وال تقل شكرا: وتقول. فحِمدتهم، وال تقول شكرتهم

والدليل على أنَّ حمموداً حِمد مرةً واحدة، وحممداً . حممود يف العشرية، وال تقول مشكور يف العشرية
  : شاعرحِمد مرةً بعد مرة، قول ال

  ولكما أنت الحبنْطَى الحباِتر  بمحموٍد وال بمحمٍد فلستَ

  .يعين القصري املتداخلَ األعضاء

وقد مست العرب يف اجلاهلية رجاالً من أبنائها حممداً، منهم حممد ابن حمرانَ اجلعفي الشاعر، وكان يف 
  : عصر امرئ القيس بن حجر، ومساه شويعراً وقال

  عمد عيٍن جلَّلتُهن حِريما  ا عنِّي الشُّويِعر أنِّيأبلغَ

  .أي قصدت ذاك

وحممد بن ِبالل بن أُحيحة بن اجلُالح، وأحيحةُ كان زوج سلمى بنت عمرو بن لبيد النجارية، فخلَف 
هللا عليه السالم، أم عليها بعده هاشم بن عبد مناف، فولدت له عبد املطَّلب بن هاشم، فهي جدة رسول ا
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وحممد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، وحممد بن مسلَمة األنصاري مسي يف اجلاهلية حممداً، وأبو حممد 
  .بطن من همدان: وحممد بن خوىلّ، وخوىلّ. مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد بن ثَعلَبة، شِهد بدراً

    

بطن من طيئ، وأمحد بن دومان بن : منهم أمحد بن مثُامةَ بن جدعاء. اجلاهلية أمحدوقد سمت العرب يف 
. بطن من طيئ: وبنو أمحد. بطن من السكاسك: بطن من همدان، وأمحد ابن زيد بن ِخداش: بِكيل

  .بطَني من قُضاعة: ويحِمد. بطن من األزد: ويحمد

ميد ميكن أنة يكونَ تصغري حمد أو تصغري أمحد، من الباب الذي يسميه فح. ومسوا حامداً وحميداً
  .وسموا حميدانَ وحمادا. النحويون ترخيم التصغري، كما صغروا أسود سويداً، وأخضر خضرياً

غتان، إذا حماداك أن تفعل كذا وكذا، يف معىن قُصاراك، ولفالٍن عندي محِمدةٌ ومحمدة، ل: ويقولن
  .أياديه وتفضله: واحملامد هللا تبارك وتعاىل. كانت له عندك يد حتمده عليها

  . ابن عبد اهللا

  .واشتقاق العبد من الطريق املعبد، وهو املذلَّل املوطوء

  .بعري معبد يكون يف معىن مذلَّل، ويكون يف معىن مهنوء بالقَِطران: وقوهلم

  : قال طَرفة

   إفراد البعيِر المعبدوُأفِردتُ

  : قال حامت. وربما كان املعبد يف معىن الكرم. أي األجرب املهنوء، يتحماماه الناس خمافَةَ العدوى

  أرى الماَل عند الباِخِلين معبدا

  .أي معظَّماً

  .عبيد، وأعبد أدىن العدد، وِعِبداُء ممدود ومقصور: ومجع عبٍد

قبائلُ شتى من بطون العرب، اجتمعوا باِحلرية على النصرانية فأِنفُوا أن يقال هلم عبيد، فينسب : والِعباد
ل ِعباديجالر.  

وميكن أن يكون اشتقاق عبيدة ومعبد من العبد . وقد سمت العرب عبداً وعبيداً وعبيدةَ ومعبدا وعِبيدا
وقال علي بن أيب طالب . ، أي اآلِنِفني اجلاحدين"فَأَنا أولُ العاِبِدين ":وهو اَألنف، من قول اهللا عز وجل

  .عِبدت فصمت، أي أِنفت فسكت: رضي اهللا عنه يف كالمه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  7  

. الصالءةُ اليت بسحق عليها اِملسك وغريه من الطِّيب: والعبدة. وقد مست العرب عبادةَ وعباداً وأَعبد

  : ماٌء معروف وله حديث، قال احلطيئة: وعبيدان

  كماء عبيدان المحِإل باقره

بطون حتالفَت على أن : وفَرسانُ. رجل من فَرسانَ: وِعبديد الفَرساينّ. اسم رجٍل أو موضٍع: وعبود
واٍد لطيئ يف : بدوالع. تنسب إىل هذا االسم وتراضوا به، كما تراضت تنوخ ذا النسب، وهم قبائل شتى

جبِلها معروف.  

  .فأما اشتقاق اسم اهللا عز وجل فقد أقَدم قوم على تفسريه، وال أحب أن أقول فيه شيئاً

  . ابن عبد المطلب

ومطِْلب أصله مطْتلب يف وزن مفتعل، فقَلبوا التاء طاء لقرب املخرجني، وأدغموا . وقد مر تفسري عبد
قوم : والطَّلَب. وقد مست العرب طالباً وطُلَيباً وطَلَبة. طلب، وهو مفتعل من الطلبالطاء يف الطاء فقالوا م

ماء مطلوب : ويقال. مصدر طلبته أطُلبه طلَبا: والطَلَب. أدركَهم الطّلَب: يقال. يطلبون هارباً أو فَالَّ
 ِطلْب فالٍن، إذا كان فالنةُ: ويقال. ومطِْلب، وكذلك كأل مطلوب ومِطلب، إذا كان صعب الطَلَب

وجيوز أن يكون . مواضع الطَّلب: واملطالب. يهواها ويطلبها، وكذلك فالنةُ طَِليبة فالن، إذا كان يطلها
ويل عند فالن طَِلبةٌ، أي شيٌء أطلبه منه، واسم عبد املطَّلب شيبة، واشتقاق شيبة . واحدةُ املطالب مطْلَبة
وأحسب أن اشتقاق الشيب من اختالط البياض . بةً حسنةً وشيباً حسناًشاب شي: من الشيب، من قوهلم

قال متيم بن أَبي بن مقِْبل، ويكىن أبا . شبت الشيَء بالشيء أشوبه شوباً، إذا خلطَته: بالسواد، من قوهلم
  : احلُرة

  شَيب القَذاِل اختالطَ الصفِو بالكدِر  يا حر أمسى سواد الرأس خالَطَه

    

وهو فَعالن من . وقد مست العرب شيبان، وهو أبو قبيلٍة عظيمة. املختِلط: والشيء املَِشيب واملشوب
. شيبانُ وملْحان، البيضاِض األرض من اجلليد: ويسمون شهرى ِقماٍح اللذَين يشتد فيهما الربد. الشيب

ي يف أطراف صوفِه بياض يشتمل على سائر جلده، وملْحان من املُلْحة، من قوهلم كبش أملح، وهو الذ
ويقال أُشابةٌ من الناس، أي أخالط ال خري فيهم، . وِشيب السوِط معروف. جبلٌ معروف: والشيب

والشوب . العسل: سقاه الشوب بالذَّوب، فالذَّوب: اخلَلْط بعينه، ويقولون: والشوب. واجلمع أشائب
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. وقد مست العرب أشيب وأحسبه أبا بطٍني منهم. أدري مما اشتق يف هذا املوضعوال . الّلنب: زعموا

  .رجلٌ أشيب، ومل يقولوا امرأةٌ شيباء، اكتفَوا بالشمطاء يف هذا املوضع: وقالوا

  . ابن هاشم

 ينشِدخ فقد وكلُّ شيٍء كسرته حىت. هشمت الشيء أهِشمه هشماً، إذا كسرته: فاعلٌ من قوهلم: وهاشم
. ومسي هامشاً فيما يزعمون هلشمه اخلبز للثَّريد. ما يِبس من أغصانه حىت يتكسر: وهِشيم الشجر. هشمته

بن كعٍب اخلُزاعي قال مطرود :  

 مكّةَ مسِنتُون ِعجافُ ورجاُل  عمرو العلَى هشَم الثَّريد لقومه

وكأنّ ِهشاماً مصدر . العرب ِهشاماً وهامشاً وهشيماً ومهشماًوقد مست . أي أصابتهم السنةُ اجلدبة
  .والشيء اهلشيم واملهشوم واحد. املهاشمة

إما من العمر : وعمرو مشتق من شيئني. واسم هاشٍم عمرو. الشيء املهشوم، خبزاً كان و غريه: واهلُشامة
  : قال ابن أمحر. لضم، ومنه قوهلم لَعمرك، قسم بالعمروهو العمر بعينه، يقال العمر والعمر بالفتح وا

رموأخلف الع الشّباب بان  هروالد اإلخوان روتغي 

أراد خلُوف فِمه : وقال غريه من أهل العلم. العمر والعمر واحد: قال األصمعي يف تفسري هذا البيت
: األسنان، وهو اللحم املُِطيف بأسناخها، أي بأصوهلا، والسنخواحد عمور : والعمر. للِكبر وتغير نكْهته

خرزةٌ أو لؤلؤة يفصل ا نظم الذّهب، وبه مسيت املرأَةُ : والعمرة. ومجيع عمر اإلنسان عمور. اَألصل
  .عمرة

. مةَ من باطنعظمان رقيقان، يف طرف كلِّ واحٍد منهما شعبتان تكتنفان الغلص: والعمريان والعمريتان

وبنو . بطن عظيم من كلب: وبنو عامٍر األجدار. وقد مست العرب عامراً، وهو أبو قبيلٍة عظيمة من قيس
وأحسب أنّ يف بين متيم بطناً ينسبون . عامٍر يف عبد القيس، وهم الذين يسمون بالبصرة بين عامٍر النخِل

وقد مست . وبنو عامر بن لؤي يف قريش. من عبد القيسبطونٌ : إىل عامر، وله ِخطّةٌ بالبصرة، والعمور
هذا املوضع معمرنا، : واشتقاق معمٍر من قوهلم. العرب عمرياً وهو تصغري عمرو، ومعمراً وهو اسم رجل

ومست . عمِرنا باملكان نعمر به، إذا أقمنا به: يقال. أي املوضع الذي عمرنا به، أي أقَمنا به وحللناه
بطَني من : وبنو عامرة. ومسوا معمراً، وهو مفعل من العمر. العرب عِمرية وهو أبو بطٍن من كنانة

إما أن يكون عمارة فُعالة من العمر، أو يكون من : ومسوا عمارة، واشتقاقُه من أحد شيئني. األنصار
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القبيلة العظيمة : والِعمارة. إصالحه: يءوِعمارة الش. أعطيت الرجل عمارته، أي أجرةَ ما عمره: قوهلم
  : قال التغليب. من العرب

  عروض إليها يلجئون وجانب  ُأناٍس من معد عمارةٌ لكلِّ

ومست العرب . عمرت املكانَ أعمره ِعمارة، إذا أصلحته: أي لكلِّ ناٍس عمارة من معد، أي قبيلة، وتقول
ا أن يكون مجع عمرة احلج، وإما أن يكون فُعلَ، مبين من فاعل، كما إم: عمر، واشتقاقه من شيئني

: وعمرة احلج اشتقاقها من املُقام مبكّة قبل إجياب احلج، كما قالوا. اشتقُّوا زفَر من زافر، وقُثم من قائم

  : قال األعشى. أساإلكليلُ وحنوه من اآلِس وغريه يجعل على الر: والعمارة زعموا. قَرن بني حج وعمرة

  سجدنا له ورفَعنا العمارا

  .أي جعلنا األكاليل على رءوسنا من السرور

  : املعتم، زعموا قال رجلٌ من باِهلَة جاهلي، هو أعشى باهلة: واملُعتِمر

جاء من تثليثَ معتِمر وراكب  

    

ري. الذي على رأسه ِعمامة: واملعتم. أي معتممع مت العربمرة، وعوميراً وهو تصغري وسة وهو تصغري ع
قال . تركتهم على عومرٍة، أي يف خصومة وشر: اختالطُ القوِم يف شر وخصومة، يقال: والعومرة. عامر

  : بعض العرب

رهومِعي في عتقول ِعرسي وهي م  ه بيسرامرٌؤ وإنّني بيس الم 

ومجع ِعمارة عمائر.  

  . ابن عبد مناف

اف.  تفسري عبٍدوقد مرنوعال: وم م، واشتقاقه من ناف ينوف وأناف ينيف، إذا ارتفعوكانَ أصلُ . صن
مناف منوف، أي مفعل من النوف، فقلبوا فتحة الواو على النون فانفتح ما قبل الواو فصارت ألفاً ساكنة 

بطن من بين متيم، وهو مناف بن : ناٍفوبنو م. السنام، وبه مسي الرجل نوفاً: والنوف. وكذلك يفعلون
والبعري اآلِنف واَألِنف، فاآلنف يف وزن فاعل، واألِنف يف وزن فَِعل، وهو البعري الذي قد أوجعه . دارم

طويلة مرتِفعة، وكان األصل ِنوافاً فقلبوا الواو ياء : وناقةٌ ِنياف. اِخلشاش يف أنفه، فهو ينقاد لصاحبه طَوعاً
ومن . نيف الرجلُ على الثمانني، أي زاد عليها: وقوهلم. وكذلك يفعلون يف نظائرها. قبلهالكسرِة ما 

واألنف . واَألِنف من األنف. عال مرتفع: وقصر مِنيف. ذلك نيف على عشرين، أي زائد على العشرين
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 واَألنف؛ ألنه منه يبتدئ الغضب بل اَألنف من األنفَِة: وقال قوم. أحسبه من ذلك، ألنه مرتفع يف الوجه
  : والْحِمية قال اهلذيل

 حِمياً تجتنبك المظالم وأنفاً  متَى نَجمِع القلب الذكي وصارماً

  : واجتلب هذا البيت احلارثُ بن ظاٍمل املُري يف هجائه املنذر أو األسود بن املنذِر امللك ملا قتل ابنه فقال

 تبيض منها المقادم وثالثٍة  أثَّنيتُ بهِذِهِبتيكُم و بدأتُ

 حمياً تجتنْبك المظالم وأنفَا  متى تجمِع القلب الذكي وصارما

  .فغطفان ترويه للحارث بن ظامل، ويرويه هلُ العلم ملالك بن حرٍمي اهلَمداين

واقتصروا على أحد االمسني، كما وينسب إىل عبد مناف منايفٌّ، ألنه ثقل عليهم أن يقولوا عبد مناىفّ، 
. عبدي، ومل يقولوا دارمي وال قيسي، خمافةَ االلتباس: عبدي، ويف عبد اهللا بن دارم: قالوا يف عبد القيس

: عبشمي، ويف عبد الدار: عبقَسي، ويف عبد مشس: ورمبا اشتقُّوا من االمسني امساً فقالوا يف عبد القيس

غري على القوم، ويف الترتيل: ملغرية، واملغريةواسم عبد مناف ا. عبدريحاً: "اخليل تبواملُغرية ". فاملُِغرياِت ص
مفِعلة من الغارة، وكان أصله مغِيرة، الغني ساكنة والياء مكسورة، فقلبوا كسرة الياء على الغني وكسروا 

السم الغارة وموضع الغارة مغار، إذا أغار الرجلُ على القوم يِغري أغارةً، وا: ويقال. الغني وأسكنوا الياء
  : قال الشاعر. اشتققته من أغار يغري

رممرة ماذا ذكر أضغاِر  بن ضتَ من ِصرمٍة ُأِخذت بالم  

  : قال الشاعر. أغَرت احلبلَ أُِغريه إغارةً، إذا شددت فَتله: ويقال

غارم دساتَه مركأن س  

  : قال اهلذيل. ةً، إذا ِمرتهم من اِملريةِغرت أهلي أَِغريهم ِغري: ويقال

  ال يرقُدان وال بؤسى لمن رقدا  يِغير ابنَتي ِريٍع عويلُهما ماذا

  : أي ما ينفعهما من العويل؟ وقال بعض العرب ألمه وقد مات أبوه فبكته أمه وكان له إخوةٌ

 هتَفِقدين خَيره ومير هل  هل تَفِقدين من أبينا غَيره

   ما تبكين إالَّ أيره أراِك

غَوروا : تقول العرب: وقال األصمعي. يقال غَورنا مبوضِع كذا وكذا، أي ِقلنا به. ِنصف النهار: والغائرة
  .بنا فقد أرمضتمونا

ناحيته ، أي ِب"عسى الغوير أبؤساً: "ومثلٌ من أمثاهلم. موضع معروف: والغوير. كهف يف اجلبل: والغار
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وغارت العني غُؤوراً . وغال النجم غَوراً، إذا غاب. وغار املاء يغور غَوراً، إذا نضب. واملثل للزباء. بؤس
  : قال الراجز. من اهلُزال والتعب

  قَلْتان في صفِْح صفَاً منقوِر  عينَيِه من الغُؤور كأن

وجلتا قاروِر أذاكأم ح   

    

وغارت املرأةُ على زوجها تغار ". أرأَيتم إنْ أصبح ماؤكُم غَوراً: "ويف الترتيل. ارورةأسفل الق: الغؤور
قال . وال يقال أغار فإنه خطأ. وغار الرجل يف غَور ِتهامةَ، إذا دخله. غَريةً بفتح الغني، فهي غائر

  : األعشى

   وأنْجدالعمري غار في البالد  نَِبي يرى ما ال تَرون وذكره

  : قال الشاعر. إعطاء دية القتيل: والِغير. أغار لَعمِري فقد لَح، وأخطأ: ومن روى

ا  بأيدينا رءوسكم لنضربنالة حتَّى تَقبلوا الِغيربين فُع  

. ىرجلٌ غريانُ من الغرية، إذا غار على امرأته، وامرأةٌ غَري: يقال. بطن من ثَقيف: وبنو ِغرية. أي الدية

إنْ كنِت صادقةً : "فقال هلا. إنَّ زوجي زنا جبارييت: ويف حديث علي صلوات اهللا عليه، أن امرأةً قالت له
أي يغلي جوفُها كما تغِلي . ردوين إىل أهلي غَيرى نِغرة: فقالت" رمجناه، وإن كنِت كاذبة حددناك

ه مل حيدها إذْ رجعت عن االفتراِء على ما قَرفَت به ويف هذا احلديث من الفقه أن. القدر، نِغر ينغر نغراً
  .زوجها وتركها ملَّا نكصت

  . يصابن ق

يه: وقصذْرةَ مع أخيه ألما عن قومه فكان يف بين عاً ألنه قَصي قصيما مستصغري قاٍص، وامسه زيد، وإن .

ويقال بقَصاهم، أي . قاصيةُ واحد، وهي البعيدةوالناحية القُصوى وال. يقال قصا الرجل يقصو قَصواً
  : وأنشدوا بيت بشر بن أيب خازم. والقَصا، ميد ويقصر. ناحيتهم القاصية

  قريباً حيثُ يستمع السرار  فحاطونا القَصاء وقد رأونا

  : وأنشد أيضاً

  فحاطونا القَصا ولد رأونا

: ومل يقولوا مجلٌ أقصى وال كبش أقصى، وقالوا. ا قُِطع طرف أذُِنهاويقال شاةٌ قَصواء، وكذلك الناقة إذ

wوكانت ناقة النيب صلى اهللا عليه وسلم تسمى القَصواء فزعم قوم أنه اسم هلا . مجل مقصو، تركوا القياس
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  .بل كانت قَصواء: ومل تكن قصواء، وقال قوم

. فكأنه فعيل مشتق من فاعل" مكَاناً قَِصيا: "ويف الترتيل. مكانٌ قِصي، أي بعيد: وقالوا. واسم قصي زيد

  : قال الشاعر. وزيد مصدر زاد الشيء يزيد زيداً

على مائٍة وأنتم ديز وِني  معشراً فكيدكم طُروا كيدفأجِمع  

. صنم: وزائدةُ. زيدومست م. بطن من األزد: وبنو زياٍد. وقد مست العرب زيداً، وزيد الالَِّت وزياداً

  .داٌء يصيبه يف عصبه: وزوائد الفرس. وزيادة الكَِبد معروفة. زدت الرجلَ أزيده زيداً: ويقال

  . بن كالب

حي عظيم من : وكلب. قبيلةٌ عظيمة من العرب: وبنو كالٍب. وكالب مصدر كالبته مكالبةً وِكالباً
. بطن من بكر بن وائل: وبنو الكَلبة. بطن من خثعم: وأكلُب. بطن من بين متيم: قضاعة، وكُلّيب

مجع : والكليب. صاحب الكالب: والكَالب. امرأةٌ من بين متيم، لقَّبت بذلك لسوء خلُقها: والكلبة
  : وأنشدين. الِكالب، يقال كَليب وِكالب

 كأنّما ينهشُهن الكليب  والعيس ينهضن بِكيراِننا

داٌء يصيب الناس : والكَلَب. ويف األزد من اليحمد بنو كلٍب وبنو كُليٍب أيضاً. مجع كُور، وهو الرحل
وكانت العرب يف اجلاهلية إذا أَصاب الرجلَ الكَلَب قطروا له دم رجٍل من بين ماء . واإلبلَ شبيه باجلنون

  : الشاعرقال . السماء، وهو عامر بن ثَعلبةَ األزدي، فَيسقَى فكان يشفَى منه

من الكَلَب الشِّفاء دماؤهم  

كلْب اجلوزاء، : والكَلْب. جنماِن يطلُعان عند اشتداد الربد: والكلباِن. اِملسمار يف قائم السيف: والكلْب
موضع بالدهناء بني اليمامة والبصرة، كانت فيه وقعتان، إحدامها بني ملوك : والكُالَب. جنن معروف

ومها . خرى بني بين احلارث وبني بين متيم، يذكُر ذلك أبو عبيدةَ يف كتاب األيامِكندةَ اإلخوة، واأل
أن : والكُلْبة. وأسري مكلَّب، زعموا أنه مقولب عن مكبل. الكُالب األول، والكالب الثاين: كُالباِن

الس رأس اً مث ترددِخلَ يف الثَّقب سرياً مثنيري على اخلارزة فتفيه مث خترجهيقصر الس اجز. ري الناقصقال الر :  

متِنه إذ نجنْبه كأن ه  غَرصناٍع في خَِربٍز تكلُب يرس  

  : قال الشاعر. الصائد بالكالب: واملكلِّب

  ِضراء أحستْ نَبَأةَ من مكلِِّب
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  : قال الشاعر. أصابه الكَلبالذي : والرجل الكَِلب. فرس عامر بن الطُّفَيل: الكَِلب: والكَلْب وقالوا

لَيِس بذي الفَقَاِر كأنَّه يومبضرِب جماجٍم ورقاِب  الح كَِلب  

  : قال األعشى. جبلٌ أو ثنية: ورأس الكلب. مسمار يف الرحل: والكلْب

  ورفَّع اآلُل رأس الكلِب فارتفعا

، فأكله !"اللهم سلِّطْ عليه كلباً من كالبك ":ودعا النيب صلى اهللا عليه وسلم على عتبة بن أيب هلٍب فقال
  .األسد

: فإذا ثنيت قلت. وكَلْبتا احلداد وغريه معروفتان. وأهلُ احلجاز يسمون اجلَِري الذي يخاِصم الناس مكاِلباً

رره وكلَبت البعري وهو مكلوب، إذا مجعت زمامه وج. ذاوات كلبتني: ذاتا كلبتني، وإذا مجعت قلت
، !"أبرح فتى إنْ نجا من أم كلبة: "احلمى، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لزيد اخليل: خبيٍط وأم كلبةَ

  .فحم خبيرب فمات

  . ةرابن م

وآكل املُراِر لقب ملٍك من ملوك ِكندة، وهو . شجر، الواحدة مرارة: واملُرار أيضاً. اسم شجرٍة: ومرة
ه بين آكِل املُراراحلارثُ جدون أوالدسمأيب امرئ القيس ابن حجر، ي  .ة. خالف احلُلو: واملُرأحد : واِملر

ال ِحتلُّ : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. قُوته: أمشاج أخالط الطبائع لإلنسان، معروفة، وِمرة اإلنسان
ِوية سوال لذي ِمر ،فيهاست: ويقال". الصدقة لغِني دفالٍن على كذا وكذا، أي ج مرير قال. مر :  

  وشطَّ نَواها واستمر مريرها

ومن ذلك يوم . أي اشتد عليها" فاستمرت به: "وقرأ قوم" حملَت حمالً خِفيفاً فَمرت بِه: "ويف الترتيل
قال . ذا فتلته فتالً شديداً وهو حبل ممرأمررت احلبلَ اُِمره إمراراً، إ: ويقال. مستمر، أي ثقيل شديد

  : الشاعر

  فلن يعِطفَ الود سوطٌ ممر  اُهللا لم يصِف لي ودها إذا

معرب، واألمر حفَر به فأعجميالذي ي صل باألمعاء: فأما املَردقيق يت قال الشاعر. ِمعى :  

  ِت أو طَرف السناِممن المَأنا  استُهديِت من لحٍم فَأهدى إذا

 تُهِدن معروقَ الِعظاِم وال  تُهِدي األمر وما يليِه وال

اجز. حبلٌ يشد به احلملُ على البعري: واملريرة واِملرار واملَرقال الر :  w
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ك يا ذاتَ الثَّنايا الغُرِتالِت  زوجوالر روالجبين الح 

 وعاءي بازٍل ِجور بين  فنُطناه مناطَ الجر أعيا

   ربطْنا فوقَه بمر ثم

  : قال الشاعر. وجبل األمرار معروف

  لدى جبل األمرار زيد الفوارس  ترك السعداِن حزماً ونائال لقد

مره بن عوٍف يف غطفان، ومرة بن عبيٍد يف بين متيم، ومرة يف بكر بن : ويف العرب قبائل تنسب إىل مرة
  .ئل، ومرة يف عبد القيسوا

  . ابن كعب

إما من كَعب اإلنسان والدابة أو كعب القناة، ومجع كعِب القناة كُعوب أكثَر : والكَعب مشتق من شيئني
ومسيت الكعبة لتربيعها . وكعبت الثَّوب، إذا طويته طياً مربعاً. ما جيمع، وكعب اإلنسان مجعه كعاب

وجاريةٌ كاعب وكَعاب، إذا بدا . بيت كانت حتجه ربيعةُ يف اجلاهلية: ذو الكَعباتو. واهللا عز وجل أعلم
قال عمرو بن معد . بقية السمن يف النحي، أو الرب ما يبقَي يف أسفل النحي: والكَعب. حجم ثِديها

أطعموين ثَوراً وقَوساً ِضفْتهم ف: وكيف ذاك؟ قال: أأبرام بنو خمزوم؟ قال: يكرب لعمر بن اخلطاب
. باقي التمر يف أسفل الْجلّة: والقَوس. القطعة العظيمة من األِقط: والثَّور. أطِْيب بذاك: فقال عمر. وكعباً

  .ما ذكرته لك: والكَعب

 وقد مست العرب كَعباً. وبنو كعٍب يف بين العنرب. ويف العرب بنو كعٍب يف أهل العالية، هلم خطَّة بالبصرة

  .ومكَعباً وكُعيباً

  . يؤابن ل

واشتقاق لؤي من أشياء، إما تصغري لواء اجليش، وهو ممدود أو تصغري ِلوى الرمل وهو مقصور، أو 
. اعوجاج يف ظهر القوس: والَّلوى. تصغري َألي تقديره لعى، وهو الثَّور الوحشي، وهو مقصور مهموز

لويت الرجلَ دينه أَلِويه لياً، إذا : وتقول.  يف البطن، مقصور غري مهموزالوجع الذي يعتري: والَّلوى
    : قال الشاعر. ، أي مطْلُه"يلُّ الواِجِد ظلم: "ويف احلديث. مطلته

  وُأحِسن يا ذاتَ الوشاح التَقاضيا  لَياِني وأنت مليةٌ تُِطيلين

  .: وقال حميد األرقَط. العشب إذا هاج واصفر ويِبس: لِويوال. لويت احلبلَ وغريه ألويه لياً: وتقول
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  وطرد الهيفُ السفا الصيفيا  حتَّى إذا تَجلَّب اللَّويا

  : قال الراجز. تحفَة تذخرها املرأةُ لزوجها أو ولِدها: واللَِّوية

 لويةٌ تَشِفي من اَألطيط  هل في دجوب الحرِة المخيِط

  . غالبابن 

. ومن قال الغلْب فهو حلن. ملن الغلَب: ويقولون. فاعلٌ من قوهلم غلَب يغلب غَلَبا فهو غالب: وغالب

. شاعر مغلّب، إذا غَلَبه من هو دونه، كما غلَبت ليلَى األخيليةُ النابغةَ اجلَعدي، فهو من املغلَّبني: ويقال

رجلٌ أغلب بين الغلَب، إذا غلُظت عنقُه : ويقولون. ِبٍل، وحنِوهموكما غَلَب النجاِشي متيم بن أب بن مق
وقد مست العرب . أخذْته بالغلُبي، أي بالقهر: ويقال. وبذلك مسي األسد أغلَب. حتى ال ميكنه أن يلتفت

  .غالباً وغُلَيباً وأغْلَب

  . رهابن ف

وعامر . وهو مؤنث، يدلُّك على ذلك أنهم صغروا ِفهراً فُهريةاحلجر األملس ميُأل الكف أو حنوه، : والِفهر
موىل أيب بكٍر الصديق رمحه اهللا وهو أحد الثالثة الذين هاجروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن فُهرية

ر م وكان املسلمون ثالثني رجالً غد. وسلم، وهو الذي رِفع جسده إىل السماء يوم قُِتل يوم بئر معونة
: طعنت رجالً منهم فقال: عامر بن الطفيل فقَتلهم، فطُِلب جسده فلم يوجد، فقال رجلٌ من بين عامر

مث ارتفَع فلم يزلْ يرتفع يف السماء حتى غاب عن . مبا فاز؟ واهللا لقد قتلته: فُزت واهللا، فقلت يف نفسي
  .عيين، فعلموا أنه عامر حيث فُِقد جسده

موضع ِمدراس اليهود، أظنه من : ناقةٌ فَيهرة، أي صلبةٌ، ال أدري يف أي لغة، والفُهر: يف بعض اللُّغاتو
كأنهم : "ويف حديث علي بن أيب طالب عليه السالم. الدرس، وهو الذي جيتمعون فيه للقراءة والدعاء

جل املرأة فإذا دنا من الفَارغ حتولَ إىل أخرى فأفْرغَ أن يجاِمع الر: والفَهر". اليهود خرجوا من فُهِرهم
  .كثرية األفهار: وأرض مفْهرة. وقد ِعيب بذلك بعض الصاحلني. فيها

  . ابن مالك

. واملَِلك املعروف، وهو يف لغة ربيعة ملْك. ومالك" مِلِك يوم الدين: "فاعلٌ من املُلْك، وقد قرئ: ومالك

  : قال األعشى

w  رسالً من لبقول محفوضاً وما رفعا  للملك أطلق منهم مائه تقال
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  : قال الشاعر. مألك: واملالئكة أصله اهلمز، ألم قالوا يف واحده

  تنزَل من جو السماء يصوب  ألنسي ولكن لمالٍْك فلستَ

  : قال عدي. واشتقاق املَألك من املالُكة واأللوكة، وهي الرسالة

  أنَّه قد طال حبِسي وانتظاري  مان عنِّي مألُكاًالنُّع أبلغ

ري: واُألملوكقاِولُ من ِحممان. مدصلى اهللا عليه وسلم إىل أُملوِك ر دمان. كتب النيبباليمن: ور موضع .

  .ومجع مألُكة مآِلك، ومجع األلوكة أالئك

  : بغةقال النا. أِلكْين إىل فالٍن، أي كُن رسويل إليه: ومنه قوهلم

  فأهدي له اهللا السحاب البواكرا  إلى النعمان حيثُ لقيتَه أِلكْني

  .ومنه لَوك اخليِل اللجم. ولُكت الشيَء ألوكه لَوكاً، إذا أجلته يف فيك

منهم مالك بن سعد، ومالك بن حنظلة، ويف األزد مالك قبيلة، ويف : ويف العرب قبائلُ تنسب إىل مالك
  .ٍك قبيلة أيضاًتغلب بنو مال

  . رضابن الن

ضر فليس بقرشير. وهو أبو مجيع قريش، فمن مل يكن من ولد النضضار. الذّهب بعينه: والناخلالص : والن
  : قال األعشى. من كلِّ شيء، ورمبا مسي الذهب أيضاً نضارا

  تراموا به غَرباً أو نُضارا

از وفس ضاريريد األقداح اليت يشربونة، والنب الِفضرأهل العلم أنَّ الغ ر: ره بعضضالذَهب، واألن :

  : قال الشاعر. الذهب

ه وبياضْل أسرارِر  وجٍه لم تَحذيلة أو كشَنِْف األنضمثِل الو  

  .تكسره: أسراره. مل تحل ومل تغير. السبيكة من الذّهب: الوِذيلة

    

. اسم امرأة: ونضريةَ ونضرية. وقد مست العرب نضراً ونضرياً. هود، إخوة بين قريظةقبيلةٌ من الي: والنضري

  .ما أنضر لونه، أي ما أصفاه وأحسنه: وكلُّ شيء استِحسن فهو نضري، يقال

  . ابن كنانة
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كانت من إذا كانت من أدم فهي كنانة، فإن كانت من خشٍب فهي جفري، وإن . كنانة النبل: والِكنانة
  : قال الشاعر. والِكنانة جتمع هذا كلَّه. قطعتِني مقرونتني فهي قَرن، بفتح الراء

  شَّاها من الذَّهِب الدالِمص  الزغَِري غ كِكنانة

 يأخربنا أبو حاٍمت عن األصمعي، وأحسبه أيضاً رواه عن أيب عبيدة، قال وقف رجلٌ على أسد وكنانة ابن
كشار : ما ِجالء الكاِشطَني؟ فقال: طان عن جزوٍر هلما، فقال لرجٍلخزمية ومها يصاِدع، وهخابية املَص

السهام، : أي ما امسهما؟ واملصاد. فأطعماه. يا أسد ويا كنانة، أِطعماين من هذا اللّحم: فقال. األقران
. ِغطاؤه: انُ كلِّ ِشيءوِكن. وهو اسم من أمساء األسد. يكسرها ويِعطفُها: يهِصرها. واحدها ِمصدع

. فهذا من كننت" كأنهن بيض مكْنونٌ: "ويف القرآن. كننت الدر وغريه، إذا سترته وغطَّيته: ويقال

: والكُنة. فهذا من أَكننت". ما تِكن صدورهم: "ويف الترتيل. وأكننت احلديثَ يف صدري، إذا كتمته

امرأة : وكَنة الرجل. بطن من ثَِقيف: وبنو كُنةَ. ه بالرف أو حنوه، يكون يف البيتمخدع يف البيت شبي
  : ابنه أو أخيه قال الشاعر

  عم أنِّي لها حمو  هي ما كَنَِّتي وأز

تذريت تظلَّلت ا من الشمس، و: يقال اكتنننت من املطر بالشجرة. ما اكتننت يف ِظلِّه: وِكن كلِّ شيء
  : قال الشاعر، عبيد. ا من الريح

  والمستكن كمن يمِشي ِبفرواِح  بنَجوتِه كمن بحِفِله فمن

  . يمةزابن خ

. تصغري خزمة: وخزميةُ. شجر له ِلحاٌء يفُتل منه حبالٌ، الواحدة خزمة: واشتقاق خزميةَ من اخلَزم، واخلَزم

  : قال اهلذيل

  ارِبطوهم بالخَزمفآِسروهم و

عود يدخل يف وترة أنف البعري، فإذا نفَذَ األنف فهو الِعران، فإذا كان يف أحد الشقَّني من : واِخلزامة
األيسر قة، وال يكون إالَّ يف الشرفْر فهو بها إىل . حديٍد أو صمة، ألنَّ آنافها ينفُذُ بعضخزوكلُّ الطري م

  : عمان بن جالٍَس العتكيقال الن. بعض

 كأعناق المِطي المخزم ِقِسياً  ما شددنا شدةً نَصبوا لنا إذا

  بجاواء تَرِدي بالوشيج المقوم  في أدبارها ونردها يِصيحون
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". ن أخزمِشنشنةٌ أعرفُها م: "ومن أمثاهلم. وقد مست العرب خازماً، وخمزوماً وخزميا. الكتيبة: اجلأواء

وأخزم هذا املتمثِّل ذا املثل جد أيب حاٍمت الطائي، هو حامت بن بعد اهللا بن سعد بن أخزم بن احلشرج بن 
واجتلَب هذا املثلَ عِقيل بن علَّقة املُري، من مرِة غطفانَ، ملّا رماه ابنه عملَّس بسهٍم . أخزم ابن أيب أخزم
  : فانتظم فخذَه، فقال

 أعِرفُها من أخزِم ِشنشنةٌ  ني ضرجوني بالدِمإن ب

    من يلقَ أبطاَل الرجاِل يكلَم

  .وله حديث فغطَفانُ تروي هذا البيت لعقيل، وهو ملن مسيناه

  . كةدرابن م

كة واشتقاق مدِر. ولُقِّب مدركةَ ِلما أدرك اإلبل، وله حديث. واسم مدركة عمرو، وقد مر تفسري عمرو
حبلٌ يوصل به الرشاء، حبل الدلو، واجلميع : والدرك. والدرك االسم. من أدرك يدِرك إدراكا، أي حلق

يف الدرِك اَألسفَِل ِمن : "ويف الترتيل. يوم كان بني األوس واخلزرج فلي اجلاهلية: ويوم الدرك. أدراك
وكلُّ شيِء بلَغَ منتهاه فقد أَدرك، ومنه . واُهللا عز وجل أعلم بذلك. أي يف املرتلة السفلَى من النار" النار

  .وقد مست العرب مدِركاً، ودراكا، ودريكاً. درك الغالم، إذا بلغ احلُلم: قوهلم

  . ابن إلياس

ن أن وميك. يئس ييئس يأساً، مث أدخلوا على اليأس األلف والالم: ميكن أن يكون اشتقاق إلياس من قوهلم
هذا ملن يهمز . رجل ألْيس من قوٍم ِليٍس، أي شجاع، وهو غاية ما يوصف به الشجاع: يكون من قوهلم

  .والتفسري األول أحب إيلّ. إلياس

  . رضابن م

    

ما فَطَر : واملُضارة. اسم امرأٍة: وتماِضر. واشتقاق مضر من اللنب املَِضِري وهو احلامض، وبه مسيت املضرية
  .من اللنب احلامض إذا جِعل يف وعاء ليصري ِشريازاً أو اِقطا

  . ارزابن ن
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. وأنزرت له العطاء، أي أقللته. واشتقاق ِنزاٍر من الشيء النزر، وهو القليل، من قوهلم أعطاه عطاًء نزرا

  .وماٌء مرتور، أي قليل

  . دعابن م

ل من العدد، فكأنه كان معدد فأدغمت الدال؛ وإما أن يكون إما أن يكون مفع: واشتقاق معد من شيئني
  : قال الشاعر. من املَعد، وهو اللحم يف مرجع كِتف الفرس

  وأجِدر بالحوادث أن تكونا  زاَل سرج عن معد فإما

  : قال الراجز. متام الشدة والقُوة: والتمعدد

 اً كالِحصان أجردانهد وصار  حتَّى إذا تَمعددا ربيته

    كان جزائي بالعصا أن ُأجلَدا

احتفُوا، واخشوِشنوا ومتعددوا، واقطعوا الركُب وانزوا على اخليل : "وقال عمر بن اخلطاب رمحه اهللا
ومعد . اًنبت تعد معد، إذا كان غَض: ويقال. واملَِعدة من هذا اشتقاقُها، لصالبتها. ، أي اركبوا وِثبوا"نزواً

وأحسب اشتقاقُه من . وقد مست العرب معيداً ومعدداً، ومعدانَ. يف هذا املوضع إتباع وليس من األول
  .الصالبة: واملَعد. املَعد

  . ناندابن ع

عِدن، ومنه اشتقاق املَ. عدنَ باملكان فهو يعِدن عدوناً وهو عادن، أي مقيم: وعدنانُ فعالن من قوهلم
: والعدان. أي دار مقام" جنات عدٍن"ومنه اشتقاق . لعدون الذَّهب والفضة وما أشبهه من اجلوهر فيه

  : قال الشاعر. موضع بتهامة

  بعداِن السيِف صبِري ونَقَْل

 وانتسب النيب صلى .وعدنُ أبين من هذا اشتقاقها، ألنَّ أبين عدنَ ا، أي أقام ا، وهو رجلٌ من محري
فْما بعد عدنان فهي أمساٌء سريانية ال يوِضحها ". كَذَب النسابونَ: "اهللا عليه وسلم إىل عدنانَ وقال

  .االشتقاق

  اشتقاق أسماء أمهات النبي

  صلى اهللا عليه وسلم 
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  ه آمنة بنت وهب أم

باً، فأنا واهب والشيء موهوب، والرجل وهبت له ِهبةً ووه: ووهب، من قوهلم. فاعلة من األمن: وآمنة
. ابن زهرة وزهرة فُعلة من الزهر زهِر الروض وما أشبهه. ابن عبد مناف، وقد مر تفسريه. موهوب له

أزهار النهار، إذا أضاء، وأما الزهرة : وميكن أن يكون اشتقاق زهرة من الشيء الزاهر املضيء من قوهلم
  : قال الشاعر. ومن قال الزهرة فقد أخطأ. ، وهي النجم، فمتحركة يف وزن فُعلةاليت يف السماء

 وصبحتني ِلطلوع الزهره  قد أمرتني زوجِت بالسمسره

   من جرتها المخمره قَعبيِن

ما يروق منها ويِعب، واهللا ، وزهرةُ احلياة الدنيا، أي "زهرةَ احلياِة الدنيا: "ويف الترتيل. املغطاة: املخمرة
. بطن من بكر بن وائل، ينسبون إىل أمهم الزاهرية: وبنو الزاهرية. وقد مست العرب زاهراً. عز وجل أعلم

ررياً وأزههت العرب زرانُ. ومسهرضوان اهللا عليه. أبو قبيلٍة عظيمة من األزد: وز ويف حديث علي :

. اِملزهر، واجلمع مزاهر: والعود الذي يضرب به. وال أحِسبها عربيةً محضة. ه، أي احتفظْ ب"ازدِهر ذا"

  .ابن كالب، قد مر ذكره ويتصل بالنسب. الشمس والقمر: والزاهراِن واألزهران

   عبد اهللا وأم

. ع عنه اللنبومنه فُِطم الصيب، إذا قُِط. واشتقاق فاطمة من الفَطْم وهو القطْع. فاطمة بنت عمرو بن عائذ

  : قال األعشى. موضع أو امرأة ينسب إليها قوم: وفُطَيمةُ

  جنْبي فُطيمةَ ال ِميٌل وال عزُل

  .واهللا ألفطمنك عن كذا وكذا، أي ألمنعنك عنه: ويقول الرجل للرجل

    

 جلأ إىل الشيء فاعل من عاذ يعوذ عوذاً فهو عائذ، أي: ابن عاِئذ، وعائذ. بنت عمرو وقد مر ذكره
عذْت باهللا فأعاذين، . أعوذ باهللا من كذا وكذا، أي أفزع إىل اهللا عز وجل فيه: ومنه قوهلم. وأطاف به

اليت تعلَّق على اإلنسان من هذا اشتقاقها، ألا : واملعاذة. وبه مسي الرجل معاذاً. فاهللا مِعيذٌ وأنا معاذ
فْعلة من عاذ يعوذ، وكان األصل مذة فقلبوا حركةَ الواو على العني فانفتحت وقلبوا الواو ألفاً ساكنة معو

ابن يقَظة، . ابن خمزوم، قد مر تفسريه. ابن عمران، قد مر ذكره. النفتاح ما قبلها؛ وكذلك يفعلون
  : طْيموأنشد لقيس ابن اخلَ. رجلٌ يقْظان حسن اليقظة وامرأة يقْظى: واشتقاق يقَظة من التيقُّظ، من قوهلم

w  في النوم غير مصرٍد محسوِب  تَمنِعي يقْظَي فقد تُؤِتينَه ما
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  : ويروي لعمر بن عبد العزيز

 اللَّيل غافل اليقظه ِخيفَة  ومن الناس من يعيش شقياً

 اَهللا واتقَّى الحفظَه راقب  كان ذا حياٍء ودٍن فإذا

  فالذي سار للمقيم ِعظَله =إنما الناس سائر ومقيم

  .  عبد المطلبوأم

والسلم والسلَم واحد، . ضد احلرب: واشتقاق سلْمى، وهي فَعلى، من السلم والسلْم. سلمة بنت عمرو
مصدر : والسالم. وجئتك بفالٍن سلَماً، أي مستسلماً ال يناِزع". وألقَوا إلَيكُم السلَم: "ويف الترتيل

  : قال الشاعر. عروة واحدة، حنو ِدالء السقّائنيدلو هلا : والسلْم. املسالَمة

كّاريِن ولْمبالس  

  .مجع سلِمة، وهي حجارة: والسالم. ضد البالء: والسالمة. أي يسعى به

  : قال الشاعر

  جوانُبه من بصرٍة وِسالَِم

  .يعين حوضاً قد جعل حوله حجارة من حجارٍة بصرة

ضرب من : والسلَم. استلم فالن احلجر األسود، هو افتعل من السِلمة: قوهلموذكر يونس النحوي أنَّ 
  : قال الشاعر. الشجر، الواحدة سلَمة

  طَلْح الشَّواجِن والطِّرفاء والسلم  رأيتُ عِدي القوم يسلبهم لما

واشتقاق السلم . ن الشجر أيضاَضرب م: والسالمانُ. ضرب من الشجر أيضاً، الواحدة سالَمةٌ: والسالم
بطن من قضاعة، : وقد مست العرب سالمانَ، ومها بطناِن. أسلمت هللا، أي سِلم له ضمريي: من قوهلم

ومسوا أسلَم، وهو أبو قبيلٍة عظيمة إخوةُ خزاعة، منهم أُهبانُ مكلِّم الذئب على عهد . وبطن من األزد
ومسوا سلَيمة، وهو أبو بطن من . مسوا سِليمة، وهو أبو قبيلٍة من األزدو. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  : قال الراجز. عصب ظاِهر الكف والقدم: والسالمى. عبد القيس

  ما دام مخٌّ في سالمى أو عين  يشتكين ألماً ما َأنْقَين ال

آخر ما يبقى : والسالَمى والعني.  يبقى من الدوابعظام صغار حولَها عصب، وهو آِخر ما: السالمى
  : قالت القرشية. فيهما الطَّرق من اإلنسان والدابة

w األصاغر اليتامى والصبيةَ  القبور تُنِكح األيامى إن
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    والمرء ال تُنِْقي له سالَمى

أي ال يبقى يف مخ .قْيوالن :اً، و. املخلْميقال . هو أحد رجال بين حنيفة يف اجلاهليةومست العرب س
  : الشاعر

  وأخُو الزمانة عائذٌ باألمنَِع  سلِْمياً فعذتُ بقبِرِه فأتيت

. أطُم بالطائف: وسلْمان. وسلْمى أبو زهري بن أيب سلْمى الشاعر، ال أعرف يف العرب سلْمى غريه

  : قال الشاعر. موضع بنجد: وسلْمان

 ميتٌ لو علمت عظيم وذلك   سلمان سلْمى بن جندٍلوماتَ على

: واألسلوم. ومسي الَّلديغ سليماً تفاؤالً بالسالمة، وليس له فعل يتصرف. عرق يف ظاهر الكف: واُألسيِلم

  .بطن من محري

د باملكان، أي لَِب: ابن زيد وقد مر ذكره ابن لَِبيد، واشتقاق لبيد من قوهلم. بنت عمرو، وقد مر ذكره
وبه مسي األسد ذا اللِّبد وذا . ما على كتفيه من الوبر: وِلبدة األسد. أقام به، يلبد لُبوداً، والبد يلِْبد ِإلباداً

  : قال الشاعر. الَّلبدة

 ِكرام كِلبدة األسِد يان  يأتي لي السيف واللسان وفِت

    

 بطٍن منهم، أي حتالفوا عليه، وهم مرةُ وعامر، وعبد عمرو، وأُبري، بطونٌ من متيم تلبدت على: واللِّبد
وما تلبد من شيِء وتظاهر . وعوف، بنو عبيد بن احلارث بن كعب، تلبدوا على بين منقر، أي حتالفوا

  : قال الشاعر. فهو لبيد

دفي أوبارها الِّلب تُوِضح عدانس  

! البد لُبادى: ذا قالوا له البد لِصق باألرض، فِصبيانُ األعراب إذا رأته يقولونطائر إ: والُّلبادى والُّلبد

مصدر : ابن ِخداش وِخداش. ولُبدك نسر لقمان. ضرب من النبت: والُّلبادى. فيلصق باألرض حىت يؤخذ
كِتفا : وابنا مخدش.  مخاِدشوقد مسوا. وأصله من اخلَدش. املُخادشة، وهو شبيه بالعداوة أو املخاشنة

  .البعري

  : وأم هاشم
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. عتكَِت القوس العربية، إذا امحرت من الِقدم: واشتقاق عاتكة من قوهلم. عاتكة بنت مر إحدى بين سلَيم

 وعتكت املرةُ بالطِّيب، إذا تصمخت به حىت حيمر ِجلدها، وعتك الرجلُ على الرجِل، إذا محل عليه

  .وترى هذا متاماً يف اشتقاق العتيك إن شاء اهللا. وعتك على ميٍني فاجرة، إذا أقدم عليها. فَضربه

  :  عبد منافوأم

  .حبي بنت حلَيل بن حبشية بن سلول من خزاعة

ي فعلى من احلُببالرجلَ وأحببته: يقال. وح بتبقال الشاعر غيالن بن شجاع. ح.  

  وال كان أدنى من عميٍر وسالٍم  تمره ما حببتُهلوال  فواهللا

  : ورد عنترةُ الكالم إىل األصل فقال. ويف لغة من قال حببته مسي الرجل حمبوباً

  منِّي بمنزلِة المحب المكْرِم  نزلِت فال تظنِّي غَيره ولَقد

ضرب : واحلُباب. واحده حبابةٌ، وا مسيت املرأةتكسر املوج الصغار، : وحباب املاء. أحببت: من قوهلم
وِحبانُ إنْ كان مشتقّاً من احلُب . ومست العرب حِبيباً ومحبوباً وحبيبا. احلب بعينه: واِحلباب. من احليات

  .اِنيةالدفْلَى، لغةٌ مي: واحلَبن. فالنون زائدة، وإن كان من احلَبن وهو ِعظَم البطن فالنون أصلية

  : ما معىن قول الرعي: سألين جندلُ بن عبيٍد الراعي: أخربنا أبو حامت عن األصمعي عن يونس قال

  مكان الِحب يستمع السرارا  الحيةُ النِّضناض منه يِبيت

  .خذُوا عن الشيخ فإنه عامل: فقال. القُرط: ما اِحلب؟ فقلت

أخلت : يقال هلا. حباباً، إذا لِصق باألرض فلم يربح وال يقال ذلك للناقةأحب البعري يِحب إ: ويقال
لُووالناقة خ ِحبذلك، فالبعري م قال الشاعر. إخالًء، إذا فعلَت :  

  ضرب بِعير السوِء ِإذْ أحبا  حلْتَ عليه بالقَطيِع ضربا

  : قال الراجز".  النار فينبت نبات اِحلبة يف محيل السيلخيرج رجلٌ من: "ويف احلدي. بذْر العشب: واِحلبة

  في ِحبٍة جرٍف وحمضٍِ هيكل

أي لِصقْت " أحببت حب اخلَري ع، ِذكِْر ربي: "إنَّ قوله: وقال بعض أهل اللغة واهللا عز وجل أعلم
  .بطن من العرب: وبنو األحب. خرياًباألرض من حبي للخيل حتى فاتتين الصالة، فسمى اخليل 

وحلَّ الدين . حلّ باملكان يحلُّ حلوالً: ويقال. مصدر حلّ الشيء حيلُّه حال: وحلٌّ. تصغري حٍل: وحلَيلٌ
ِحالِحلُّ ملَّ من إحرامه إحالالً. يلَّتهم، واجلميع ِحاللٌ: واِحللَّة. وأححالشاعرقال. القوم جيتمعون يف م  :  

راً أحيِحالُل  يبعثون الِعير تَج إليك أم حي أحب  w
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نقيض : واإلحالل. ضد احلُرم: اِحللُّ. ِضد احلرام: واحلالل. زوجها الذي تحالُّه يف مِرتله: وحليل املرأة
. وحبِشية، ضرب من النمل. نحيثُ يحلُّو: ومحلَّةُ القوم. وبعري أحلُّ، وهو داٌء يصيبه يف عجِزه. اإلحرام

  .وستراه يف أمساء رجال خزاعة

  .  قصٍيوأم

وأم . فاطمة، وقد مر ذكرها، بنت سيل بن ِحمالة، من أزد شنوءة، وسترى تفسره يف موضعه إن شاء اهللا
 يف سفْح أرض سودة، إذا كانت سوداَء: وسودة مشتق من قوهلم. سودة بنت عمرو بن متيم: فاطمة
  .جبل

  :  كالبوأم

. وتجمع هند هنوداً. ِهند بنت سرير، واشتقاق هند من قوهلم هندت الرجل نيداً، إذا الينته والطفته

    : قال جرير. املائة من اإلبل: وهنيدةُ

  ما في عطائهم من وال سرفْ  هنيدةَ يحدوها ثمانيةٌ أعطَوا

مالينة الكالم : والتهنيد.  هناداً ومهنداً، فأما مهند فمنسوب إىل اِهلند ليس من هذاوقد مست العرب
  : قال الراجز. ولُطفه

نَّادةَ التَّهنيدمن ه راقَك  

بطن عظيم من بكر بن وائل هلم ِخطْةٌ : وبنو ِهند. سيف هندواينٌّ أحسبه منسوباً إىل اِهلند أيضاً: وقوهلم
  .بالبصرة

  : ةر موأم

وميكن أن يكون اشتقاقها من . واملاوية زعموا اِملرآة. ماويةُ بنت كعب بن القَني بن جسر، ِمن قُضاعة
وميكن أن يكون من . أويت له، أي رمحته ورفقت له، أو تكون منسوبةً إىل املاء، وهو الوجه إن شاء اهللا

والفاعل مؤِوي مثل .  وآواه غَريه فهو مؤوي مثل معوىأوي إىل موضع كذا وكذا، وهو آٍو: قوهلم
فأما املَأوى، فهو . وأحِسبين قد مسعته من بعض علمائنا هكذا. والوجه عندي أن تكون من اِملرآة. معِوي

ملكان تأوي أُِوياً وأوِت الطَّري إىل ا" جنةُ املأوى: "املوضع الذي تأِوي إليه، وهو مهموز من قوله جلّ ثناؤه
قال الراجز. فهي أُِوي :  

أ اَألِويواثم كالِحدج  w
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  .جثَم الطائر، إذا قعد على األرض ولَِصق ا

  : ٍبع كأم

  .وشيبان قد مر ذكره. وحشيةُ منسوبة إىل الوحش. وحشيةُ بنت شيبان، ترجع إىل كالب

  :  لؤيوأم

  .سلْمى، وقد مر ذكرها

  : غالٍب وأم

ليلة لَيالَ : ورووا. لَيلة ليالء: واشتقاق ليلى فيما ذكر أهل العلم من قوهلم. ليلى بنت سعد بن هذَيل
مقصور، ومل أمسع هذا عن رجٍل من علمائنا، وإنما مسعته عن رجل من أهل بغداد، وقد ذكره اخلليلُ 

  .ممدوداً يف حرف الالم

  : هٍر فوأم

وسنقف على تفسري مضاٍض يف . وجندلة معروف، الواحدة من اجلَندل.  بن مضاضجندلةُ بنت احلارث
  .آباء القبائل إن شاء اهللا

  :  مالكوأم

  .وعدوان جييء يف أمساء القبائل. وقد مر تفسريه. عاتكةُ بنت عدوان

  : رض النوأم

رمتيم بن م أخت ،مر ةُ بنترةُ. برةتأنيث رجٍل: وبروامرأة ب رب .  

  :  كنانةوأم

  .ِهند بنت قيٍس بن عيالنَ، وسترى تفسري قَيٍس يف أمساء القبائل إن شاء اهللا

  : يمةز خوأم

w  .وقد مر تفسريه. سلمى بنت سويد، ِمن قُضاعة
w
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  :  مدركةوأم

ِدفها ِخنلْوان بن ِعمران بن احلاِف بن قُضاعة، ولَقبفةواخلَ. ليلى بنت حداملشي يف سرعة، وذلك أنَّ : ن
  ! عالَم تخنِدفني وقد ردت اإلبل؟: زوجها قال

  :  إلياسوأم

عطَوت الشيء، إذا مددت يدك لتأخذه، فأنا : واشتقاق عطْوي من قوهلم. عطْوى بنت إياٍد، من محري
عطُوإلياس. عاٍط والشيء م فاء بنت : ويقال إنَّ أماحلَنعدإياد بن م.  

  : رض موأم

وسترى عكّاَ يف . بل أم مضر شقيقةُ بنت عك: ويقال. وقد مر تفسري سودة. سودة بنت عك بن عدنان
أخي : وإما من قوهلم. إما من شقيقة الكَتان، وهي السِبيبة: واشتقاق شقيقة من شيئني. قبائل العرب

وذكر قوم من أهل العلم أنهم مسوا شقيقاً مشتق من الثَّور الفَيت السن إذا متَّ . قوشقيقي، كأنه تأنيث شقي
  : قال الشاعر. شبابه

بدرياِصي مأبوك شَِقيقٌ ذو ص  ٌل في المواطن أبلَقُ وإنَّكِعج 

  .القرن: الصيصية

  : دع موأم

  .رى اشتقاق ِتيمة وهذه األمساء يف أمساء القبائل إن شاء اهللاِتيمةُ بنت يشجب بن يعرب بن قَحطان، وست

  : ناند عوأم

  .استرخاٌء يف اجلسم وضعف: والبلّه. تأنيث أبلَه: وبلهاء. بلهاُء بنت يعرب بن قحطان

 بن ِمنحان بن وما بعد هذا فهي أمساٌء سريانية، زعم بعض النسابني أنَّ عدنان بن أَدد بن ياِمني بن حميٍل
  .الفت بن صابوح بن العوام بن نابت بن قَيذَر ابن إمساعيل بن إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم

  .عدنان بن ناِحيم بن أيوب بن قَيذَر بن إمساعيل ابن إبراهيم عليهما السالم: وقال بعض أهل النسب

  اشتقاق أسماء أعمام النبي

w  صلى اهللا عليه وسلم 
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  : لبد المطالحارث بن عب

    

حرث األرض حيرثها حرثاً، ِإذا أصلحها : إما من قوهلم: واشتقاق احلارث من أحد شيئني. وبه كان يكىن
مْ، كانَ يِريد حرثَ : "ومنه قوله عز وجلّ. حرثَ لدنياه، إذا كَسب هلا: أو يكون من قوهلم. للزرع

أحرثَ الرجلُ ناقَته إحراثاً، إذا هزهلا بالسري : كتسب آلخرته، ويقالاآلية، أي ي" اآلِخرة نِزد لَه يف حرِثِه
الزرع بعينه، ورمبا مسي : واحلَرث. خشبة حترك ا النار أَو التنور، واجلمع حمارث: والتعب، واِملحراثُ

وقد مست العرب ". النسلَويثهِلك الْحرثَ و: "اإلصالح للزرع حرثاً؛ واألول أعلى، ألن يف الترتيل
  .حارثاً، و هو أَبو قبيلة من العرب عظيمة، وحارثَة، وهو أبو بطٍن من األنصار، وحريثاً ومحرثا

  اس العب

عبس : "ويف الترتيل. عبس الرجل يعِبس عبوساً وعبسا. ضد الِبشر: فَعال من العبوس، والعبوس: والعباس
والتعبس، . نبت، وهو الذي يسمى السيسنبر بالفارسية: والعبس: حي من العرب: و عبٍسوبن". وبسر

  : قال الراجز. ما لِصق من خطْر الفحل من اإلبل بذنبه فيبِس على فِخذَيه وهلْب ذنِبه: بفتح الباء

ِل كأنالشُّو في أذنابهن  اِإلي يِف قُرونس الصبِلِمن ع  

  : وقال الشاعر

 مسك من غَير عاٍج وال ذَيِل لها  تَرى العبس الحولي جوناً بكُوعها

  .وقد مست العرب عباساً وعابساً

ضد : والضر. مصدر ضاررته مضارةً وِضرارا: وِضرار. وأَخو العباس ألبيه وأمه ِضرار بن عبد املطّلب
والضرورة والضارورة . ال يضرك هذا املر ضراً، وال يِضرك ضيراً: وتقول العرب. هلُزالا: والضر. النفع

 صبوح أَو - أو الضارورة -يكفي من الضرورة : "ويف احلديث. واحدة وهو االضطرار إىل الشيء
عل، كأنَّ أَصلَه مضترر، فقلبوا التاء واملضطَر يف وزن مفت. يعين املْيتةَ إذا أَصاا وهو مضطر إليها" غَبوق

. طاَء وأدغموها يف الضاد، فصارت طاُء ثقيلة، وأدغموا الراء يف الراء، وكذلك يفعلون، فضار مضطَراً

  : قال الشاعر. جنباه: وضِريراً الوادي. فعيل يف معىن مفعول: والضرير

  رير بخُشْب اَأليك والضاِليرِمي الض  خليج من المروت ذو حدٍب فما
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. واد معروف: واملروت. يركب بعضه بعضاً: ذو حدب. النهر الذي خيتلج املاء من ر أكرب منه: اخلليج

وأضر يب، إذا دنا . أَضررت بالشيء، إذا دنوت منه: ويقال. السدر البري: الضاَّلُ. شجر ملتف: األيك
  : قال الشاعر. مني

  غَواِشي مِضر تحت ريٍح وواِبٍل  الملَيِح يوم نَحن كأنّنا غَداةَ

وفُالنةُ ضرةُ . ونزوج فالنٌ على ِضر، أي على امرأٍة أخرى. أي سحاٍب قد أضر باألرض، أي قد دنا منها
مفعلة من : واملَضرة. نبأصل اإلام، وأصل الضرع الذي جيتمع فيه الل: والضرة. فالنةَ، واجلمع ضرائر

رالض.  

  .  بن عبد المطلبزةموح

حمزين : ويقال. قلب حِميز، أي ذكي ملتِهب، ويقال حمز فاه اخلَلُّ، إذا قبضه: واشتقاق محزة من قوهلم
  : قال الشاعر. هذا األمر، إذا وجدت له لوعةً يف قلبك

  حامزوفي القَلْب حزاز من الوجِد 

  .ورجلٌ حِميز الفُؤاد، إذا كان ذكيه

  . موقالم

ورجلٌ . ومنه تقومي الرمح. قومت الشيء، إذا سويته بعد اعوجاِجه، أَقومه تقومياً: مفَعلُ من قوهلم: املُقَوم
. ال يكون إالَّ من الرجال: وموقال ق. والقَوم، يكونون من الرجال والنساء. حسن القُومة والقامة والقُومية

  : واحتجوا ببيت زهري

 آُل ِحصٍن أم ِنساء َأقوم  وما َأدِري وسوفَ ُأخاُل أدِري

قوم "و" قوم عاد"، و"قوم نوح: "بل قولُ اهللا عز وجل أَولَى باالتباع، ألنه قال جلّ ثناؤه: وقال قوم
  : قال الشاعر. جمع قوم أقواماً، وجيمع أقوام أقاوموي. ، فقد خوطب الرجال والنساء"ثَمود

نو بن ْأل مِلغٌ عمربم  ِي حيثُ كان من اَألقاِوم  

    

أدِركي القُومية، ال يِصبها اهلُويمة، يضِربون : "حفَر قُومةُ يف األرض، مثل قامٍة سواًء، ومثلٌ هلم: ويقال
اً فَحثُّوا على ِحفظه، وأَل ذلك من الصيب يِدب على وجه األرض ذلك للرجل إذا خافوا عليه هالك

  .فيخاف عليه أحناش األرض، فيضرب ذا املثلُ لذلك
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  لب  بن عبد المطبعصوم

. فحلٌ مصعب وصعب: واشتقاق مصعٍب من الفحل من اإلبل يترك للضراب وال يستعمل، فيقولون

الزق العِظيم، : واجلَحل. ولقب مصعٍب جحلٌ. وقد مست العرب صعباً ومصعباً. هلضد الس: والصعب
  .صرعه فَجحلَه وجحد له، إذا ألقاه إىل األرض ومجع جحٍل ِجحالنُ: واجلَحل طائر شبيه باجلرادة، ويقال

  لب ى بن عبد المطز العبدوع

. وقد ذكره اهللا عز وجل يف الترتيل. صنم من أصنامهم: والعزى.  عبٍدوهو أبو هلب وقد مر تفسري

واصل . ضد األذَلّ واشتقاقه كلّه من الِعز والعزة هللا تبارك وتعاىل: األعز. فعلى، وهو تأنيث أعز: وعزى
ه اشتقاق العزاِز من األرض، وهو ومن. تعزز حلم الفرس، إذا غلُظَ واشتد: ومنه قيل. الِعزة الصالبة والشدة

  : قال األعشى. حفَر حتى بلغ العزاز: يقال. الصلب

  ال تحدوا في ِخيفنا مجازا  قومنا إن تبلُغوا العزازا يا

من عز : "ه، ومنه املثلعزه يعزه عزاً، إذا قَهر: يقال. القَهر: والعز. عز يِعز ِعزاً: والِعز معروف، من قوهلم
زب" بر غَصِزيز. أي من قَهتبةَ وأبا هلٍب: والعكىن أبا علفرعون يوسف، وكان ي ه . لقبأن م قوموزع

  .وقال قوم يف ذلك شيئاً ال أحب أن أتكلّم به. كُِني أبا هلٍب جلماله

  . لب، وقد مر ذكرهاف بن عبد المطنوعبد م

  لب د المطوالغيداق بن عب

ماًء : "ويف الترتيل. املاء الكثري: والغدق. ضب غَيداق، إذا متَّ شبابه وِسنه: واشتقاق الغيداق من قوهلم
  .وحبر مغِدق من ذلك. أي كثرياً" غَدقَا

  لب بير بن عبد المطوالز

زبرت البئر . زبر طَي البئر باحلجارةواشتقاق الزبري من الزبر، وأصل ال. كان من فُرسام وشعرائهم
ذُو زبٍر، أي كأنَّ العقلَ قد شدده : مثَّ كثُر ذلك حىت قيل للرجل العاقل. إذا طويتها باحلجارة. أزبرها زبراً

. ره زبراًوزبرت الِكتاب أزب. ، أي ليس له شيء يعتِمد عليه"والفقري الذي ال زبر له: "ويف احلديث. وقواه

قال اهلذيلُّ أبو . واألول أعلى. قرأته: وذبرته. زبرته كتبته: وقال قوم. وكذلك ذَبرته أذبره ذَبراً، لغة مياِنية
  : ذُؤيب
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  ِة يزبرها الكاتب الحميري  الديار كرقم الدوا عرفتَ

  : قال ابن أمحر. ِرهأعطيته الشيء بزوبِره، أي كلَّه بأس: ويقال. أَي يكتبها

 جرب عدتْ علي بزوبرا بها  وِإن قال غاٍو من تَنوخَ قصيدةً

 قَضاء حقُّه أن يغُيرا فهذا  غيري وُأكْلَفُ حملَها وينِْطقُها

  : وقال الشاعر. حمأة البئر، وبه مسي الزِبري أبو عبد اهللا بن الزِبري األسدي الشاعر: والزِبري

  فَالفَوا ِمن آل الزبيِر الزِبيرا  جرب الناس آَل الزبيِر وقد

: ويقال. وكذلك الزبرة من كلِّ طائر. الشعرا تِمع على ملْتقَى كتفَيه: وزبرة األسد. أي احلمأة والكدر

. وازبأر الكلب، إذا تنفَّس للِهراش. نهالِقطعة م: وزبرة احلديد. تزبر الرجلُ، إذا اقشعر من الغضب

  .وأحِسب أنَّ ِزئرب الثوب من هذا اشتقاقُه

  اشتقاق أسماء العشَرة من أصحاب رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم 

  يق رضي اهللا عنه دأبو بكٍر الص

ن مرة بن كعب بن لؤي  بِن عامٍر بن كعب بن سعد بن تيم ب- وهو أبو قُحافةَ -وامسه عِتيق بن عثمان 
وقال بعض األنصار يوم . وإنما مسي عتيقاً جلماله. امسه عبد اهللا: وقل بعض أهل اللُّغة. ابن غالب

  : السقيفة

 بن عثماِن حالٌل أبا بكِر عتيقَ  فقلتم حرام نَصب سعٍد ونَصبكم

 مِروعلي كان أخلَقَ باأل بها  وأهٌل أبو بكر لها خير قاِئم

    

بكَرت أبكُر : ويقال. واجلمع ِبكارة وأبكُر يف أدىن العدد. واشتقاق بكر من البكْر، وهو الفَِتي من اإلبِل
رجلٌ باكر : ويقال. وكلُّ شيٍء تعجل فهو باكر، وبه مسيت الباكورة من النخل. بكُوراً، وبكَّرت تبكرياً
كَر وأبكَركر، ِمن ببوم.  

  : شاعرقال ال

باكر و ِجيرانكممريا ع  ال الٍه وال صابر فالقلب  

  : وقال آخر
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ِكربٍم أنتَ غاٍد فمأِمن آل نُع  

اليت : والِبكْر من الناس والسباع والدواب. والِبكْر ِخالف الُثِّيب. املَحالة اليت يستقَى عليها: والبكْرة
  : لنابغةقال ا. وِلدت أَولَ بطٍن

  جنَب السباِع الولَِّه األبكاِر

وبكر بن بعد . ومست العرب بكْراً، وهو أبو قبيلة عظيمة. واستبكرت فالنةُ بفالٍن، إذا كانَ أولَ ولِدها
 إذا كان فرس عِتيق،: واشتقاق عتيٍق من قوله. الغداة: والبكْرة. بطَني من اَألزد: وبكْر. مناةَ يف بين كنانة

وعبد . وما أبين العتاقةَ يف فالٍن، أي اجلمال. اجلمالُ بعينه، وال يكون إالَّ مع شباب: والِعتق. سبطاً مجيالً
. وعاتق اإلنسان معروف. وأعتقْت العبد إعتاقاً فهو معتق وعتيق. وشيٌء عتيق بين الِعتق. عتيق بين العتاقة

. ألنه مل يملَك: ومسي البيت العتيق، قال قوم من أهل العلم.  أول شباا وبلوغهااجلارية يف: والعاتق

  .وعتقت الفَرس، إذا تقدمت اخليل

  : قال الشاعر. فُعالن من العثْم: ابن عثمان وعثمان

  أو جِبرن على عثِْم

ثامير: والعجمن الش ربيثوم. ضون. ليظ اخلَلْقالبعري الغ: والعوقال البغدادي : يثوم الفيل األنثَى واحتجالع
  : ببيت األخطل

يثومليه بخُفِّها العِطئت عو  

العيثوم من صفة اخلف، أي هو غليظ جاٍف، وعثمان أبو : قال أبو عبيدة. وهذا عند البصريني خطأ
وكذلك اقْتحفْت الشراب، إذا . فأخذْته بأمجعهكلُّ شيء قَحفته من إناِء أو غِريه : والقُحافة. قُحافة

: قال امرؤ القَيس ملَّا بلغه قتلُ أبيه وهو يشرب. ِقحف الرأس معروف: والِقحف. شِربت كلَّ ما يف اإلناء

. ٍلاسم رج: وقُحيف. بطن من خثْعم: وبنو قُحافَة". اليوم ِقحاف وغداً ِنقَاف. اليوم خمر وغداً أمر

  .وقد مر اشتقاق سائر آبائه حتى يلحق بالنسب. اسم أيضاً: وقُحفانُ

 بن يداح بن عزط بن ررياح بن بعد اهللا بن قى بن رزيل بن عبد العفاب بن نط بن الخمروع
  كعب 

  . اجلَيِش إذا حملُواوعِدي اشتقاقه من الرجالة الذين يعدون أمام. وقد مر تفسري عمر واشتقاقه

رزح البعري يرزح ويرزح . بن كعب وقد مر تفسريه، وِرزح كأنه مجع رِزيح، وهو الذي قد أجهده اهلزال
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قال . ابن قرط والقُرط معروف. رزحاً، وهو رازح وبل مرازيح ورزحى، ورزاحى إذا جهدها اهلزال
  : الشاعر

 تباعد الحبُل منه فهو يضطرب  فْرى معلَّقُهوالقُرط في واِضِح الذُّ

ويف العرب بنو قُرط، وبنو قُريط، كالمها يف بين . قُروط أيضاً: وقالوا. ومجع قُرط أقراطٌ وِقراطٌ وِقرطةٌ
أحدمها إذا : ويقال قَرطت الفرس ِعنانه، فله موضعان. وبنو قَِريٍط أَيضاً هم يف بين كالب. ِكالب

ى جتلَها .  اللجام يف رأسه وجعلت العينانَ بني أذنيهطرحتك بالِعنان حتيد ستحِضره ومتدواآلخر أن ت
مجع ريح، وكأنَّ أصله ِرواح، ألنَّ أضلَ : ابن رياح ورياح. بن بعد اهللا وقد مر تفسريه. على معِقد ِعذاِره

. وا إىل أدىن العدد قالوا أرواح ورجعوا إىل الواوالريح الواو، فقبلوا الواو ياء النكسار ما قبله؛ فإذا صار

مل ... من قَتل : ويف احلديث. وراح يراح، إذا شم الريح، ولإلنسان والسبع... ويقال راح الشجر يراح 
  : وفسروا بيت الغساينِّ... واستروح السبع الصيد. وراح يروح رواحاً، إذا سار بالعشي. يِرح رائحة اجلنة

 الميتُ ميتُ األحياِء إنما  ليس من مات فاستراح بميٍت

ورجلٌ أروح بين الروح، إذا كان فيه شِبيه بالفَحج اليسِري . أي هاجت له رائحة بعض الوقت متخرية
  : قال الشاعر. وكان عمر أروح... الذي 

  م روحفُتْخُ الشَّمائِل في أيمانه  كبير بن سعٍد يوم ذلكم لكن

    

يريد أنهم قبضوا على مقابض القسي فانفتخت أصابعهم . الذي انعطفت أصابعه من الرمي: األفتخ
وحهم بالسيوف، وهي رمن بين متيم: ونبو رياٍح. ورفعوا أميان وحاُء. بطنحة. موضع: والرواملكان : واملَر

  : وأنشدوا. الذي تِطيب فيه الريح، بفتح امليم

ٍة كأنروحبم ها غُصنثَِمُل  راكب إذا تمطَّتْ به أو شارب  

بينا مر بن اخلطاب رمحه اهللا يف بعِض أسفاره على ناقٍة صعبة : حدثنا األصمعي قال: أخربنا أبو حامت قال
  :  البيتقد أتعبته، إذْ جاءه رجل بناقٍة قد ريضت وذُلِّلت، فرِكبها فمشت به مشياً حسناً، فأنشد هذا

ٍة كأنبمروح ها غُصنت به أو شارب ثمُل  راكبإذا استمر  

ابن نفَيل وهو . ابن عبد العزى قد مر ذكره. فال أدري أمتثَّلَ به أم قاله: قال األصمعي! أستغفر اهللا: مث قال
 عز وجل من يفء املشركني، ما نفَّله اُهللا: والنفَل. تصغري نفَل، ومجع نفٍَل أنفال؛ وكذلك هو يف الترتيل

. ضرب من النبت: والنفَل. بارز فالنٌ فالناً فقتله فنفله اإلمام سلَمه، ي أعطاه إياه ونفَّله تنفيالً: ويقال

الصرف : وقال قوم من أهل العلم. ما تربع به الرجلُ من صالٍة، أو صوٍم غِري واجٍب عليه: والنافلة w
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واشتقاق نوفل من هذا رجلٌ " ال قَِبل اُهللا منه صرفاً وال عدالً: "ومنه قوهلم. الفريضة: النافلة، والعدل
  : قال الشاعر. كثري النوافل: نوفلٌ

  يأبى الظُّالمةَ منه النّوفَل الزفر

: فَعال من شيئني: واخلَطَّاب. املستقلُّ املُزدفر بأثقال األمور، القوي عليها: والزفر. الذي ذكرناه: فالنوفل

. ما تكلَّم به اخلاطب على املنرب أو غريه بضم اخلاء: إما من اخلطابة، وإما من ِخطْبة النساء، واخلُطبة

مصدر خاطبته خماطبة : واِخلطاب. األمر العظيم من حوادث الدهر: واخلَطْب. وِخطْبة النساء ال غري
لونٌ فيه بغثْة وبعري أخطب وناقة خطباء، وبه مسي الطائر : بةواخلُطْ. ورجلٌ خطيب يب، اخلطابة. وخطاباً

  .أخطب للونه

  .نافس بن عبد ممبد شة بن عيان بن أبي العاص بن أمفثمان بن عع

رجلٌ عف بين العفَافة والِعفّة، : إما من قوهلم: وعفَّان مشتق من أحد شيئني.  وقد مر تفسري عثمان
ويقال رجلٌ عف يب، . وإن كان فَعالنَ من الشيء العِفن فالنونُ أصلية. ئدةٌ إنْ كانَ ِمن هذافالنون فيه زا

قال . ما بقي يف الضرع من اللَّبن بعد اإلرضاع: والعفافة بضم العني. العفاف، وعفيف بين العفَافة
: الشاعر  

وما تَع النَّهار ى عنهما تَعاد  وهفاف جقُإالّ عةٌ أو فُو 

: والعاص اشتقاقُه من قوهلم. ابن أيب العاص. شرب العفافِة أيضاً: والتعفُّف. تفعل من العفاف: والتعفُّف

. واعتاصت الناقةٌ، إذا نفَرت من الفحل. فَِصيلٌ عاٍص، إذا يتبع أمه: أو ِم، قوهلم. عصى ِعصياناً ومعِصيةً

ستصِعٍب معتاصغَل: والِعيص. واملصدر االعتياص. وكلُّ موالد ر امللتفجفالنٌ يف ِعيٍص : يقال. الش
. بنو الِعيص، وأيب العيص، والعاص، وأيب العاص: واألعياص من بين أمية. أِشٍب، إذا كان يف ِعزة ومنعٍة

. ا ضربت ا عصواعصوت بالعصا، إذ: ويقال. موِضع أَصله من الواو، وليس من األول: واألعوص

  : قال. وعصيت بالسيف، إذا ضربت به عصياً

  نَِعِصي بكلِّ جراز الحد مفتوِق

فأما من . والنسب إليه أُموي بضم اهلمزة. تصغري أَمة: وقوم من أهل اليمن يسمون العصا عصو، وأُمية
 بين نصر بن معاويةَ بطن يقال هلم بنو أَمةَ، والنسب إىل أولئك ويف بين ِكنانة أو يف. أَموي فقد أخطأ: قال

ويأَم.  

w   بن أبي طالٍب علي
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  : قال ابن مقْبل. اشتقاق علي من الصالبة والشدة

  فشمر عن ساٍق وأوظفٍة عجِر  علي قُص أسفَُل ذَيِله وكّل

ي بن بكٍر، وعلي بن سوٍد يف األزد، وعلي بن مسعوٍد الغساين عل: وقد مست العرب يف اجلاهلية علياً
  : قال الشاعر. الذي تنسب إليه بنو كنانة، ألنهم نشئوا يف ِحجره وتزوج بأمهم

 لوقْعتها جميع نزاِر دانَتْ  ضربوا عليا يوم بدٍر ضربةً

  : وقال الثَّقَفي

   منهم وناكحي َأيم  هللا در بني عل

    

ى أبا قدامة: وعليكناحلنفي، وي وذَة بن علية عامر بن . أبو هوني ،أبا علي وذةَ احلنفيوكانَ كنيةُ ه
وميكن أنْ يكون اشتقاق علي من العلو، من . الطفيل أبو علي، وكنية قيس بن عاصم أبو علي وهم كثري

عِلي يعلَى عالٌء، إذا ظَِفر، وبه مسي الرجل يعلَى، إذا : ويقال. اً من ذلكعال يعلو علواً؛ فكأنَّ علي: قوهلم
  : قال كثير. السابع من قداح امليسر، وهو أكثرها نصيباً: واملعلَّى. ظَِفر

 المنيح وسطَها يتقلقُل وجاَل  وكُنتَ المعلَّى إذْ ُأِجيلَتْ ِقداحهم

. الرفعة مقصور، والعالء حنوها ممدود: والعلى. هي أعلى احلجاز وما يليهوينسب إىل العالية علْوي، و

: والعلُّ. وأهلُ مكَّة يسمون الغرف عالِلي، الواحدة ِعلِّية، واملَعالة جمعها معاِلي، وهو من املآِثر واحلَسب

 ،الاد عي القُرمغري اجلسِم من الناس وغِريهم، وبه سلَّةالصة: والعرالَّت. الضرائر بنو العوالِعلَّةُ . وبنو الض
. وعلَلت البعري أعلُّه عال، إذا سقيته بعد النهل، وهو علَلٌ، والبعري معلول، والفاعل عالٌّ.. من االعتالل

ني متقاربتني ليكتف شيٌء يتخذه الراعي يستظلُّ به، وهو أن يقطع شجرةً فيلقيها على شجرت: والعالَّة
، وهو أن يعِرض عليك "سمتِني سوم العالَّة: "ومثلٌ من أمثاهلم. مجع العالِّ من اِإلبل: والعالَّةُ أيضاً. ظلُّها

  .شيئاً وال يبالغَ يف العرض

  يد اهللا ب علحة بنط

. ِه له شوك، واجلمع طَلْحواحدةُ الطَّلح، وهو ضرب من شجر الِعضا: وطَلحةُ. وقد مر تفسري نسبه

ك. ضد الصاحل: والطّاحل. موضع: وذُو طُلوٍح. موضع: وطلَحِإذا أعيا فلم يتحر ،وإبلٌ . ومجلٌ طليح
  .القُراد: والطَّلُح. وأحسب أنَّ مطَّلَح موضع. تأكل الطَّلْح: طَالحى

عام . السباحة: فَعال من العوم، والعوم: امالعو. الزبري بن العوام قد مر تفسريه يف نسب بين عبد املطلب
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ن يليهم: يعوم وعائمئٌ وموطي ده قيسعبعبد يف اجلاهلية تة. صنم كان يامثَّة الرجِل القائم يف : والعج
القَِرم إىل : والعيمان. خشب يجمع مثل الطَّوف ويركَب عليه يف البحر: والعامة أيضاً. بعض اللغات

  : قالت البكريةُ. عام يِعم ِعياماً. بنالل

 أن عواماً بما قال عيال سوى  أرى كلَّ ِذي ِشعٍر أصاب بِشعِره

 ِشعِر عواٍم أعام وأرجال كما  تَنِْطقَن ِشعراً يكون حِويره فال

  ٍد يلوابن خ

  : قال الشاعر. البقاء: واخللود. تصغري خالد: وخويلد

   ال سبيَل إلى الخُلوِدولكن

ابن أسد سترى تفسري امسه يف تفسري القبائل ابن عبد . وقد مست العرب خالداً، ومخلَداً، ويخلُد، وخلَيداً
  .العزى وقد مر تفسريه

  اص قد بن أبي وعس

والسِعيد .  ومن يليهاكان صنماً على ساحل البحر بِتهامة تعبده عك: وسعد. سعد مأخوذ من السعادة
وبنو . وكذلك سعود. بطن عظيم من األزد: وبنو أَسعد. بطن عظيم من بين متيم: وبنو سعد. صنم: أيضاً
وزعموا أنَّ ساعدة اسم من أمساء األسد يف بعض . بطن من سامةَ: وبنو ساعدة. بطن من األزد: سِعيد

موضع : وسعد. وقد مست العرب سعداً وسِعيداً وسعيداً ومسعدةَ. قاوةضد الش: والسعادة. اللُّغات
  : قال جرير. بنجد

  أحب لحب فاطمة الديارا  حي الديار بسعد إنِّي أالَ

وسعد سعد بلَع، : والسعود، جنوم عشرة، منها أربعةٌ يرتهلا القمر. نبت: والسعادى. نبت: والسعد
 ى، وسعد اهلُمام، وسعد املِلِك، وسعدهالذّاِبح، وسعد ناشرةَ، وسعد الن عدعود، وسد السعاألخبيِة، وس

مرعى وال : "ومثَلٌ من أمثاهلم. نبت تأكله اإلبل فتخثُر ألباا عليه: والسعدان. البارع، وسعد مطٍر
  : ويجمع سعد على سعوٍد قال طرفة. ه اليت تِصيب األرض من صدرهِكرِكرت: وسعدانة البعِري". كالسعدان

  فلم أر سعداً مثَل سعِد بن مالك  سعوداً من شُعوِب كثيرٍة رأيت

    

، واملثل لضبةَ بن أُد، وكان "أسعد أم سعيد: "ومن أمثاهلم. ر أو جدولٌ يسقي أرضاً بعينها: والسعيد
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. ؟ فذهبت مثالً.أسعد أم سعيد:  وسعيٍد يرتادان، فقُِتل سعيد، فكان إذا رأى راكباً قالبعثَ بابنيه سعٍد

وسعد األجلُّ . أسعد أم سعيد: عن أمرين أحدمها أجلُّ من اآلخر قال... واملعىن يف ذلك تأن الرجل إذا
ابن زهرة وقد مر . رهابن عبد مناف وقد مر ذك. ابن وهيب وقد مر ذكره. ابن مالك وقد مر ذكره

  .وسعيد وقد مر نسبه. تفسريه

  ف وحمن بن ع الردبع

رمحان فعالن من : وأما الرمحن قال أبو عبيدة. وكان امسه يف اجلاهلية عبد عوف، وقد مر تفسري عبد
: ابن الكليب قالوِمسعت عمي رمحه اهللا خيرب عن أبيه عن . الرمحة، ورحيم فعيل منها، مثل ندمان وندمي

رجلٌ رحيم القلب، : تقول: أال ترى أنَّ. الرمحن صفةٌ منفردة هللا تبارك وتعاىل امسه، ال يصف ا غريه
قُِل ادعوا اهللا : "والدليل على ذلك قولُه عز ذكره. كن يب رمحاناً: وال يقال. كن يب رحيماً: وتقول لرجل

منحوا الرالرمحن إىل امس" أو ادع فأضافه جلّ وعز . مل يعرف يف اجلاهلية، فلما ذَكَر النيب وهذا اسم
. أتدرونَ من الرمحن الذي يذكره حممد؟ هو كاهن باليمامة: صلى اهللا عليه وسلم الرمحن قالت قريش

 إليه أعجمي وهذَا ولَقَد تعلم أنهم يقولون إنما يعلَّمه بشر ِلسانُ الذي يلِْحدونَ: "فأنزلَ اهللا عز وجل
ِبنيم يبرانٌ عِلس "الكليب الرمحن: وقال ابن يف اجلاهلية عبد ت العربه . وقد مسوارةً ابنتبن ع ى عامرمس

  : وقد رِوي بيت يف اجلاهلية ومل ينقُلُه الثقات، هو للشنفَري. عبد الرمحن

  بتَر الرحمن ربي يمينَهاأال   لطَمتن تلك الفتاةُ هجينَها لقد

والرِحم . بيين وبني فالن رِحم ورحم: وتقول العرب. والرِحم اشتقاقُها، واهللا عز وجل أعلَم، من الرمحة
  : قال الشاعر. مؤنثة

  فال تَحِتقِري النسب الشابكا  لنا رِحم عوذَة فأطَّتْ

  .قال الشاعر. ضرب من النبت: ابن عوف والعوف. اناشدتك اهللا والرِحم يا هذ: وتقول العرب

رعوفٌ منوو من خير ما قال قائل سُأتِْبعه  وال زال ريحان 

وعاف األسد يعوف ! نِعم عوفُك: تقول العرب للرجل صبيحةَ عرسِه. ذكَر اإلنسان: والعوف أيضاً
بطن من بين : ونبو عوٍف. ، وبه مسي الرجلُ عوافةما يصيده باللَّيل: والعوافة. عوفاً، إذا طاف بالَّليل

. وِعفْت الشيَء أَعافُه عيفا، وعافت الطَّري تعيف عيفاً، إذا حامت على الشيء. سعد، وكذلك بنو عوافة

  : قال الشاعر

  طَير تَِعيف على جوِن مزاحيِف
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  : وأنشد. تعيف القتيل، أي تنتابه وتأتيه.: افيةوالع. وِعفت الطَّري، إذا زجرتها من التفاؤل، ِعيافّة

الفتَى لعز علينا ونِعم  رو للعافيهمك يا عِصيرم  

  : قال الشاعر. الشيء الكريه: والشيء املعيف واملعيوف

 عليه باألكفِّ السواعد أرشَّتْ  فماءت بمعيوف الشريعة مكْلٍع

  .وقد مر سائر نسبه. اخترتها، لغةٌ ال يستعملوهذا الشيِء ِعيفَيت، أي ِخيريت اليت 

  يدة بن الجراح بأبو ع

: وجراح فعال، واشتقاقه من شيئني. وهو عامر ابن عبد اهللا بن اجلراح. وقد مر تفسري عبيدة. وامسه عامر

وبه مسيت جوارح . يقالُ فالنٌ جارحةُ أهِله، أي كاسبهم. إما من اجلَرح باحلديد، أو جارح من الكَسب
وجوارح الطّري . يداه، وعيناه، ورجاله، ولسانه، وأذناه، اللوايت يكسنب له اخلري أو الشر: اإلنسان

وما علَّمتم ِمن اجلوارح : "وهو معىن قوله جل وعز. والكالب من هذا، ألنها كواسب على أهلها
  ".مكلِِّبني

    

ابن . واجلُروح واِجلراح معروف. نٌ فالناً، إذا ذكَره بذكٍر قبيحجرح فال: االكتساب، وقيل: واالجتراح
إما من هالل السماء املعروف، أو اهلالِل السناِن الذي له شعبتان يصطاد : هالل وهاللٌ مشتق من أشياء

الرحى : لواهلال. ضرب من احليات: واهلالل. املاء القليل يف أسفل الركي أو الغديِر: واهلالل. به الوحش
. املاء القليل أيضاً: فعلَ فالنٌ كذا وكذا هلَالّ، إذا فَعله فِزعاً، واهلَِليلة، زعموا: ويقال. إذا انكسر بعضها

كلمةٌ تدخل يف باب االستفهام، فإذا : وهل. قبيلةٌ من العرب من قيس: وبنو هالل. ومجع هالٍل أهلَةٌ
أسرع : هل لك يف رطَب؟ فقال: قلت أليب الدفَيش:  عن اخلليل قالوذُِكر. جعلتها امساً نونتها وصرفتها

لو، وليت، ولعلّ، وإنَّ، : وكذلك هذه احلروف العوامل، مثل. فنون وخفّف ملا جعله امساً. هٍل وأوحاه
  : قال الشاعر. وما أشبهها، إذا جعلتها أمساًء نونتها

 اً وإن لوا عناءلَيت إن  ليتَ ِشِعري وأين منِّي ليتٌ

وذكر األصمعي أنه إمنا مسي املهلهلَ . أن تعمل الشيَء فال تبالَغ فيه: واهللهلة. فنونها ملّا جعلها امساً
  : بل مسي مهلهالً لقوله: وقال غريه. الضطراب ِشعره

ِجينُهما توقل في الكُراع هأثأر مالكاً أو ِصنِبال هلهت  لم 

w   النبياشتقاق أسماء ولد
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  صلى اهللا عليه وسلم 

  .القاسم، وعبد اهللا وهو الطَّاهر والطيب كذا قال قوم، وإبراهيم: ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم

والقَسم املصدر، . فأما القاسم، فاشتقاقُه من قَسمت الشيء أقسمه قسماً، فأنا قاسم والشيء مقسوم
. اليمني، أقسم يقسم إقساماً فهو مقْسم: والقَسم. مني شئتخذْ أي الِقس: يقال. والِقسم النصيب

ما اكتنف األنف من : والقَِسمة. رجلٌ وسيم قسيم: ويقال. شدة احلر ال يتصرف له فعل: والقَسام
  : قال الشاعر. وقالوا قَسمةُ. الوجه

كأن دنانيراً على قَسماِتهم  لقاء قد شفَّ الوجوه كان وإن  

وقد مر تفسري طاهر . وقد مست العرب قامساً وقسيما وِمقْسما. ويقال رجل مقَسم، إذا كان مجيالً
  .فأما إبراهيم فاسم أعجمي. وطيب

  اشتقاق أسماء بني أعمامه

  عليه السالم 

   أبي طالبدول

  . طالب وقد مر تفسيره

  يل قوع

 فهو معقول وعقيل، إذا ثَنيت إحدى يديه مث لززت الوظيف إىل عقلت البعري أعِقله عقْالً: فعيل من قوهلم
  : قال الشاعر. جبل معروف: وعاقلٌ. العضد

 أقام به ولم يتحوِل جدثا  والحارث الجرار حلَّ بعاقٍل

جلبل، إذا صار يف وعقَل الوِعلُ يف ا. وعقَل الدواَء بطنه يعِقلُه عقْالً، إذا حبسه. موضع بالدهناء: ومعقُلة
واعتقَلَ . ولفالن عقْلةٌ يعتِقل ا من يصارعه. واملوضع املَعِقل، وبه مسي الرجل معِقالً. ِذروته حيث يأمن

واعتقل فالنٌ رحمه، إذا جعلَه بني ساِقه . فالنٌ فالناً الشغزبية، إذا أدخل رجلَه بني رجلَيه حتى يصرعه
داٌء يصيب اخليلَ فيخِزرها : والعقَّال. ، إذا جعل وظيفها بني ساقه وفخذه ليحلُبهاواعتقل شاته. وِركابه

  .فرس معروف من خيلهم: وذو العقّال. عن اجلري ساعةً مث تنطلق

  جعفر بن أبي طالب 
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ليالً فهو النهر، فإذا كان صغرياً فهو فَلج، فإذا جاوز ذلك فهو ينبوع، فإذا اتسع ق: اجلعفر. رمحةُ اهللا عليه
  .ويقال نهر ونهر، لغتان فصحتان. سِري، فإذا اتسع أكثر من ذلك فهو جعفر

  .وسنأيت على تفسريه طليق فيما بعد إن شاء اهللا. فأما طَِليق بن أيب طالب فليس من أمر سائر أوالده

  .وقد مر ذكر علي عليه السالم مع العشرة

  اشتقاق أسماء ولد العباس

الفضل، وعبدان، وعبيد اهللا، وتمام، وكَِثري، واحلارث، وصبح، ومسِهر، ومعبد، وقُثَم، وعبد : عباِسولد ال
  .الرمحن

    

فِضل الرجل يفْضل، : وأهل احلجاز يقولون. فَضل يفَضل فضالً. ضد النقص: واشتقاق الفَضل من الفَضل
وتفاضلَ الرجالن ففضل أحدهما صاحبه، إذا كان أظهر . وهي شاذَة مل جيئ هلا نظري إال حِضر يحضر

ورجلٌ كثري الفواضل، إذا كان يفِضل على الناس، والواحدة فاضلة مثل نافلة ورحل ذو . منه فضالً
مصدر فاضله مفاضلة وِفضاالً، إذا : والِفضال. فضائل إذا كانت فيه خصال تفضيل ا الواحدة فضيلة

: وقوم أفاضل، والوحدة فضل، واِملفْضل. مجع فضلة، وهي البقية من الشيء: والِفضال. تذاكرا فضائلَهما

وفضلت فالناً على فالن تفضيالً، إذا خيرته عليه، وقد مست . ثوب تتفضل فيه املرأة يف بيتها تخفَّف به
  .فُضيلةالعرب فَضالً، وفُضيالً، ومفَضالً، وفَضاالً، وفَضالة، وفاضلة، و

  ير بن العباس ثك

وتكاثر بنو فالن وبنو فالن فكثَرهم بنو فالن، أي كانوا أكثر . ضد الِقلة: والكثرة. ضد القليل: الكثري
  : قال الشاعر. والكُثَارة والكثري واحد. ضد القُلّ: منهم، والكُثْر

  بدر وحصن سيدا قيٍس الكُثَارة

  : وقال يف املكاثرة األعشى

 الِعزةُ للكاثِر وإنّما   باألكثِر منه حصىولستَ

ار زعموا: والكَثْروقد جاء يف احلديث. اجلُم" :ر وال كَثْريف ثَم كثري : ورجلٌ ِمكثار ِمهذار" ال قَطْع
 كبري: وعدد كثُار يف معىن كثري، لغة ميانية، كما قالوا. فوعل من الكَثْرة، والواو زائدة: وكَوثَر. الكالم

اروكُب.  
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  اس  العب بناممت

تمم أصحاب املِيسر فهو متمم ومتَّام، إذا عجز عددهم عن سبعٍة : إما من قوهلم: اشتقاق متَّام من شيئني
  : قل الشاعر. فأخذ ِقدحني، فهو متمم ومتَّام

  دمامثْنَى األيادي وأكسو الجفْنةَ اَأل  أتمم أيسارى وأمنحهم ِإنِّي

وبدر . أطولُ ليلٍة يف السنة زعموا: وليل التمام. وفالنةُ حبلَى لِتم، إذا متّت شهورها؛ وهي مِتم أيضاً
. بلغَ الشيُء متامه، وهذا متّام حقِّك. وكلُّ شيٍء بعد ذلك تمام بفتح التاء. التمام، إذا متَّ ألربع عشرة

  : قال الشاعر. لصيب، واجلمع متائمعوذَة تعلَّق على ا: والتميمة

  بأرآِد لَحييها سيور التماِئم  لما أعجبتْه أتانه يعلِّق

  .هذه تتمة املاِل، أي متامه، وهو أحد ما جاء على تفعلة، حنو تِغرة ونِحلَّة وما أشبههما: ويقولون

  .  تفسيرهالحارث بن العباس قد مر

  اس ح بن العببص

ضد اإلمساء، ومها مصدر أصبح يصبح إصباحاً، : واإلصباح. ضد املُمسى: واملُصبح. ضد املُسى: لصبحا
أمسى يمسي إمساء، وصبح الرجلُ إبلَه يصبحها وصِبحها، بالضم والكسر، صبحاً، فهي مصبحة، إذا 

  : قال الشاعر أبو زبيٍد الطائي: والرجل صابح. سقاها بِكراً

بي أيِشر ى ليقْطععساٍع س  الحت للصابِح الجوزاء حين  

. صبحت الرجلَ صبحاً، وصبحته تصبيحاً. ما شرب من لٍنب أو أِكل من طعاٍم صبحا: والصبوح

لونُ بياٍض : والصبحة. ضوء النار: والصبح. السراج بعينه وهو اِملصباح: والصباح. نومة الغداة: والصبحة
ورجلٌ صِبيح بني الصباحة، إذا . أسد أصبح ولبؤةٌ صبحاء: يقال. يف حمرة كَِدرة كلون األتان الصبحاء

قَيلٌ من أقيال ِحمري، وإليه : وذو أَصبح. ورجلٌ صبحانُ، إذا باكَر الصبوح. كان مجيالً، من قوٍم ِصباح
  .وهو أبو بطٍن من ِحمري، وإليهم يعتِزي مالك بن أَنستنسب السياط األصبحية، 

  اس  بن العبرهسم

. القمر، لغةٌ سريانية: السهر والساهور زعموا. أسهرين إسهاراً، وسِهرت أنا أسهر سهراً: مسِهر من قوهلم

يكتنفان األنف مث ينغمسان يف عرقاِن زعم قوم أنهما ِعرقاِن : واألسهران. وقد جاءت يف الشعر الفصيح
w  : قال الشاعر. مها عرقاِن يكتنفان غُرمولَ الفرس: وقال آخرون. العينني
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  حواِلب أسهريِه بالذَّنيِن

قال ". فإذا هم بالساِهرِة: "األرض البيضاء وكذا فسر يف الترتيل: والساهرة. أسهرته بالذَّنني: يروى
  : اهلمداينّ

 تعود بعدها في الحاِفر حتّى  صرك تُرب الساِهرهقَ فإنَّما

    من بعد ما ِصرتَ عظاماً ناخره

    

فأما هذا الطِّيب الذي يسمى الساهرية، فمنسوب إىل امرأٍة من بنات ملوك العرِب يف الدهر األول، كان 
الكليب امسها ساهرة، هكذا يقول ابن.  

  . اسبٍد والعبع تفسير ماس وقد مرد بن العببعم

  ولد الحارث بن عبد المطلب

  .املغرية وهو أبو سفيان، ونوفلٌ، وربيعة، وعبد اهللا، وأمية، وقد مر تفسري هذه األمساء

ربعت الشيُء أربعه ربعاً، : ويقال. الصخرة العظيمة، تسمى بيضةً احلديد ربيعةً أيضاً: فأما ربيعة فالربيعة
. عصى يأخذ الرجالن بطرفيها فيحمالن ا الِعكْم على جنب البعري: واِملربعة. ا استقْللته من األرضإذ

  : قال الراجز

 وسقَ النّاقِة الجلنْفَعه وهاِت  هاِت الشِّظاظَيِن وهاِت الِمربعه

ربيعة بن مالك بن زيد : ِئع من بين متيموالربا. حي من األزد، وامسه ربيعة بن احلارث الِغطريف: والربعة
مناة أخو حنظلة، وهم ربيعة اجلوع؛ وربيعة بن حنظلة، الذين منهم أبو بالل ِمرداس بن حديٍر، وابن 

: ورجل ربعةٌ وقالوا ربعةٌ. حبناء الشاعر؛ وربيعة بن مالك بن حنظلة، الذين منهم احلَنتف بن السجف

: مرتلُهم أَي وقٍت كان، ومربعهم: وربع القوم باملكان، ِإذا أقاموا به، وربع القوِم. صريبين الطَّويل والق

املكان الذي يرعون فيه الربيع، والرباِعي من الدواب من ذوات الظَّلف : ومرتبعهم. مِرتهلم يف الربيع
  : قال الراجز. ٍع واُألنثى رباعيةٌدابة ربا: ما سقطت رباِعيتاه، ويقال: واخلف واحلافر

  رباِعياً مرتَِبعاً أو شَوقَبا

  : قال الشاعر. وناقة مرباع، إذا كان معها ولد ربع؛ واجلمع مرابع. وناقة مرِبع، إذا نِتجت يف أول الربيع

  وَأعاني المرابع والِحقافا

w  .لباب يف كتاب اجلمهرةوقد استقصينا هذا ا. وقت من السنة معروف: والربيع
w
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  ولد أبي لهب

: ومعتب. فُعلة: فتعتبة. عتبة، ومعتب، وعتيبة وهو الذي أكله األسد بدعوِة النيب صلى اهللا عليه وسلم

واشتقاق هذه األمساء كلِّها من املعتب، من . وكان أَبو هلٍب يكىن أَبا عتبة. تصغري عتبة: وعتيبة. مفعل
: واالسم العتاب واملَعتبة، واملصدر العتب، والعتب. ِبت فالناً فأعتبين، أي استرضيته فأرضاينعات: قوهلم

وقد مست العرب عتاباً . واعتنب احلمار والبعري، إذا مشى على ثالٍث. الِغلظَ من األرض يف هبوط وصعود
وعتبة . لب، إليهم ينسب العتايب صاحب األخباربطن من بين تِغ: وبنو عتاب. وعِتيباً وهو أَبو بطن منهم

. هي العارضة العليا اليت يدور فيها الباب: وقال آخرون. هي األسكُفَّة: الباب اختلفوا فيها، فقال قوم

  .املسترِضي: واملُعِتب. الواجد من الغضب: والعاتب. موضع، الواو زائدة: وعوتب. اسم: وِعتبانُ

   رجال بني هاشماشتقاق أسماء

  .عبد املطلب بن هاشم، قد مر ذكره

  .وأسد بن هاشم، وقد مر تفسريه

  .أبو صيفي بن هاشم، وامسه عبد عمٍرو، زعموا

  .وصيفي بن هاشم، وكان من رجاهلم، وهو أحد من حضر من بين هاشم ِحلْف عبد املطلب وخزاعة

  .ونضلة بن هاشم

وأَربع إذا .  الرجل فهو مِصيف، إذا وِلد له بعد ما يكبر، ولده صيفيونأًصاف: واشتقاق صيفي من قوهلم
ِلد له وهو شابقال الراجز. و :  

ِإن ونيةٌ صيفيِصب بني  ونن كان له ِربعيم َأفلَح  

  .املطر الذي يأيت يف الصيف: والصيف

: إما من نضلة الرماية، ومن قوهلم:  من أحد شيئنينضلة بن هاشم، واشتقاق نضلة: ومن رجال بين هاشم

مصدر : والنضال. نضلت الراحلةُ نضالً، ِإذا أَعيت؛ وأنضلتها أنا ِإنضاالً: أو من قوهلم. نضل فالنٌ نضلةً
  .املناضلة

  .اءالعباس بن حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس، وقد مر تفسري هذه األمس: ومن رجاهلم

  : قال الشاعر. قُثّم بن العباس، وهو الذي يسمى املُذْهب، مسي بذلك جلماله: ومنهم

كأنَّما لَب له الشَّبابِب  تَقَبذْهلَّتْ تراُئبه بماِء مع  
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 وكان حممد. وقد مر تفسري هذه األمساء. حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد: ومن بين معبد بن العباس

  .من رجال بين هاشم لساناً وبياناً

    

سرو الرجلُ يسرو، إذا صار : والسري فعيل من قوهلم. ومنهم السري بن عبد اهللا بن احلارث بن العباس
سرى ِقناعه يسره سرواً، إذا حسره، وسراكُمه عن ذراعه، وسرا اجلُلَّ عن الفَرس، واملصدر : ويقال. سرياً

والسرو من اَألرض، مثل النعف واخلَيف، وهو هبوطٌ وارتفاع بني سفح اجلبل . ها السروفيها كلَّ
  : وأَنشد البن مقبل. والسهل، ومنه سرو ِحمري

 تَسديِت وهناً ذلك الِبينَا َأنَّي  بسرِو ِحمير أبواُل الِبغاِل به

  .سهم صغري يتعلَّم عليه الصبيان الرمي، واجلمع سرى: السروةو. فأما السرو هذا الشجر ففارسي معرب

وقد . وكان حلمزة بن عبد املطلب ابن يسمى يعلَى، وكان يكُنى بأَيب يعلَى وبأَيب عمارة، عليه السالم
  .فسرنا يعلى

  : وكانت ترقِّصه وتقول. به أمةلقب لقَّبته : عبد اهللا بن احلارث بن نوفل، الذي يقال له ببة وببةُ: ومنهم

 جاريةً ِخدبه  ُألنكحن ببه

    تجب أهَل الكَعبه

مِسيل املاء من : والبيبة. واصطلح عليه أهل البصرة أيام فتنة ابِن الزبري. أي تغِلب نساَء قريش جبماهلا
  .س من هذامفْرغ الدلو إىل احلوض، وبه مسي الرجلُ بيبة؛ ولي

: ومنه قوهلم. املاضي يف األمور: والصلت. الصلت بن عبد اهللا بن نوفل، وكان فقيهاً خيراً: ومنهم

والسيف صلْت وصِليت . وأَصلت سيفَه، إذا جرده. انصلَت يف أمره، إذا جد فيه، ينصِلت انصالناً
  : قال رؤبة. وإصليت

  كَأنَّني سيفٌ بها إصليتُ

ماٍض يف األمور وكذلك الناقةُ إذا كانت جريئةً على : ورجلٌ ِمصالت. قد مست العرب صلتاً وصلَتاناًو
  : قال رؤبة. السري

  تنشَّطَتُه كلُّ ِمصالِت الوهقُ

ليه آدم بن ربيعة بن احلارث بن بعد املطلب، قُِتل يف اجلاهلية، وهو الذي وضع النيب صلى اهللا ع: ومنهم
رجل آدم بين اَألدمة، وهي سمرة : إما من قوهلم: واشتقاق آدم من شيئني. وسلم دمه يوم فيتِح مكَّة

wالطَّويل القوائم والعنِق الناصع بياِض : واآلدم من الظِّباء. ظيب آدم ومجل آدم: أو تكونُ من قوهلم. كِدرةٌ
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؛ وهي ظباء السالظَّهر كيطْن اِملسالظِّباء أُدمان. فوحالب مة. وقد مجعوا أُدما قول ذي الرأُدمانةٌ فهو : فأم
خطأٌ عند اَألصمعي.  

واشتقاق األرقم من احلية اَألرقم، وهو الشجاع . اَألرقم بن نضلة بن هاشم، وكان منم رجاهلم: ومنهم
أرقم وأَرقمه : روا عن يونس أنه كان يقولوذكَ. وإنما ِسمي أَرقَم للنقْش الذي يف ظهره. أو شبه به

: واألراقم. وقد مست العرب أَرقم ورقيماً ورقْمان. ومل يقلْ هذا غريه. لألنثى من احلياة، وأسود وأسودة

  : قال الراجز. الداهية: والرِم. بطناِن يف مراد، يعرفان ذا االسم: و اَألرقمان. بطونٌ من تِغلب

  َأن العِليقات يالِقين الرِقم  ةً وقد علمعِليق أرسلها

. نبت يقال إنه اخلُبازي: والرقْمة. يوم من أيامهم، كان لغطَفان على بين عامر بن صعصعة: ويوم الرقِم

يلٌ عِدل عن فكأنه فع. واهللا عز وجلَّ أعلم بكتابه. الكتاب: الدواة، وقالوا: وزعموا أنَّ الرقيم يف الترتيل
 ه يقول جلّ وعزرقوم"مفعول، وهو أوضح الوجهني إن شاء اهللا، ألنم ِكتاب ."هقمروا مومثلٌ . وقد مس

روضان معروفتان، إحدامها : والرقْمتان. طاح مرقَمةُ، ويضرب للشيء الفائت، وله حديث: من أمثاهلم
: والرقَميات. بل كلُّ روضٍة مزهرة رقْمة: وقال قوم.  مكةقريب من البصرة واألخرى بقُباء قريبة من

بل، قال اَألصمعيالن :تِسبقال الشاعر. ال أدري إىل ما ن :  

  تُكِْلح اَألروقَ منهم واَأليلّْ  عليها ناهض رقَمياتٌ

.  إذا كان رفيقاً حاذقاًرجلٌ صنع اليديِن،: يقال. فالنٌ يرقم يف املاء، إذا كان صنع اليدين: ويقولون

  : قال الراجز. ضد اخلرقاء: والصناع. وامرأةٌ صناع، إذا كانت حاذقةً بكلِّ ما تعمله

  فهي صنَاع الرجل خرقاء اليِد

  .يريد أنها تخرق بيديها، أَي تلعب ما، ونسري برجليها سرياً مستوياً. وهذا أحسن ما وصِفت به الناقة

  سماء رجال بني عبد شمساشتقاق أ

    

  .وقد مر تفسري هذه األمساء كلها. أمية األكرب، وحِبيب، وأميةُ اَألصغر، ونوفلٌ، وربيعة، وعبد العزى

. العاص، وأَبو العاص، والِعيص درج وأبو الِعيص، والعوابص، وهم األعياص: ولد أميةُ بن عبد مشس

  .سفيانَ وامسه عنبسة، وعمرو، وأَبو عمرووحرب، وأَبو حرب، وسفيان وأبو 

  .وقد مر تفسري العاص وما فيه، وكذلك الِعيص وعنبسة

السايف، جِعل : وقوهلم. سفَت الريح التراب تسِفيه سفْياً فهو مسِفي: فأما سفيان فهو فعالن، من قوهلم
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عيشة راضية يف معىن مرضية، وحجاباً : ل، كما قالواالفعلُ له من املقلوب، كأنه فاعل حول عن مفعو
التراب املدقّق الذي تسفيه : ذا سفٍّي: أو يكونون أرادوا. مستوراً، يف معىن ساتر، واهللا عز وجل أعلم

  : قال الشاعر. الريح، وأحسب أن السفَى من هذا، وهو التراب

  اَأليلّْتُكِْلح اَألروقَ منهم و  عليها ناهض رقَمياتٌ

. رجلٌ صنع اليديِن، إذا كان رفيقاً حاذقاً: يقال. فالنٌ يرقم يف املاء، إذا كان صنع اليدين: ويقولون

  : قال الراجز. ضد اخلرقاء: والصناع. وامرأةٌ صناع، إذا كانت حاذقةً بكلِّ ما تعمله

  فهي صنَاع الرجل خرقاء اليِد

  .يريد أنا تخرق بيديها، أَي تلعب ما، وتسري برجليها سرياً مستوياً. به الناقةوهذا أحسن ما وصِفت 

  اشتقاق أسماء رجال بني عبد شمس

  .وقد مر تفسري هذه األمساء كلها. أمية األكرب، وحِبيب، وأميةُ األصغر، ونوفلٌ، وربيعة وعبد العزى

. ِعيص درج، وأبو الِعيص، والعويص، وهم األعياصالعاص، وأبو العاص، وال: ولد أمية بن عبد مشس

  .وحرب، وأبو حرب، وسفيان، وأبو سفيانَ وامسه عنبسة، وعمرو، وأبو عمرو

  .وقد مر تفسري العاص وما فيه، وكذلك الِعيص وعنبسة

السافني جِعل : وقوهلم. و مسِفيسفَت الريح التراب تسِفيه سفْياً فه: فأما سفيان فهو فُعالن، من قوهلم
عيشة راضية يف معىن مرضية، وحجاباً : الفعلُ له من املقلوب، كأنه فاعل حول عن مفعول، كما قالوا

تامر والبن، يف : ذا سفي، كما قالوا: أو يكونون أرادوا. مستوراً، يف معىن ساتر، واهللا عز وجل أعلم
التراب املدقق الذي تسفيه الريح، وأحسب أن السفَى من هذا، وهو : ِفيوالس. معىن ذي متر وذي لنب

  : قال الشاعر. التراب

 إذا ما غيبتْها سفاتُها ودعها  فال تُلِْمِس اَألفعى يديك تُِثيرها

   :قل اهلُذَيل. شوك البهمى، وهو نبت له شوك كشوك السنبل، الواحدة سفَاة: والسفَى

  سفاةٌ لها فوقَ التُّراب زليُل

  : قال الشاعر، سالمةُ بن جندٍل. ِخفّة ناصية الفرس، وهو عيب: والسفا

  يسقَى دواء قَِفي السكِْن مربوِب  ليس بأقْنَى وال أسفَى وال سِغٍل

 خمرج نفَسه فمأل البهر احديداب األنف، وهو قبيح وليس بالعيب املكروه، ألنه إذا كان أقنى ضاق: القنا
wاضطراب اخلَلْق، وهو عيب قبيح ضار، : والسغل. ما ذكرته آنفاً، وهو قبيح وليس بعيب: جوفَه، والسفا
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الذي يخص به من طعاٍم أو شراب، وهي الِقفْوة، ذكر أبو حاٍمت : والقَِفي. اللنب يف هذا املوضع: والدواء
  : هي غَيثَة أم اهليثم: قالعن امرأٍة من بين منري أو 

 إن كان ليس بجائع ونُحِسبه  نُقْفي وليد الحي إن جاء جائعاً

رجل سِفي بين . والسفَا ميد ويقَصر. أهل الدار: والسكْن. نعطيه ما يكون حسبه: ونحِسبه. نفضله: نقْفيه
قال الراجز .  سرعةُ املشي وخفّته، وصف به البغال وآتن الوحش:والسفَا. السفَاء والسفَا، وهو السِفيةُ

  : يصف بغلةً

  سفواء تَرِدي بنسيِج وحِده  به معتجراً ببرِده جاءت

  : وقال آخر يصف أتانَ وحٍش

  سفواء ِمرخاء تبارى ِمغْلجا

    

: واشتقاق معاوية من قوهلم. ةمعاوية بن أيب سفيان، وامسه صخر بن حرب بن أمي: ومن رجال بين أمية

واستعوى الرجلُ، إذا . واستعوى بنو فالٍن، إذا استنصروهم. تعاوى القوم، إذا تداعوا إىل حرٍب وغريها
القَفْر من ماء أو ِحلّة. بات ه قريبأن ها، فيعلمباحن ليسمع وليس . واستعوى الكالب ،خر معروفوالص

ى صا، كلُّ احلجارِة تسمها عن مكامكن محلُها وال إزالتفَاة العظيمة اليت ال يما الصخرة الصراً، وإنخ
ٍب احلرب. واجلمع صخر وصخوررالسلم، واجلمع حروب: ابن ح ال أدري اشتقاق : قال أبو حاِتم. ضد

ورجلٌ ِمحرب . وحِرب الرجلُ، إذا أصيب مباله، فهو حمروب وحريب. حرٍب من احلَرب أو من احلَرب
: و احملراب. صدر البيت وأشرف موضٍع فيه: واحملراب. وِمحراب، إذا كانَ صاحب حرب يسِعرها

. والتسور ال يكون إالَّ من سفٍْل إىل علْو" إذْ تسوروا اِملحراب: "ويدلُّك على ذلك قوله جلّ ثناؤه. الغرفة

  : وأنشدو عن األصمعي. اِملحراب الغرفة: معيوقال أَبو حاٍمت وعبد الرمحن عن األص

  لم أدن حتَّى أرتِقي سلَّما  ِمحراٍب إذا جئتها ربة

  : وقال. وحربت األسد، إذا أغضبته. وحربت السنانَ، إذا أرهفْته

  وُأوِليِهم منِّي ِسناناً محرباً

حلارث احلراب امللك الكندي جد أيب امرئ القيس موضع معروف، ال تدخلها األلف والالم وا: وحربة
وحارب الناس برحي بذلك ألنه كان يجر، مسل: بن حبأو ج تفسريه. موضع ة، وقد مرابن أمي.  

: واشتقاق احلكَم من قوهلم. احلكَم بن أيب العاص، ومروان ابن احلكم: ومن رجال بين أمية بن عبد مشٍس
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وأَصلُه من حكَمة الدابة، وهي اليت تضم خطْمها من حديٍد أو . ننا، أي يرد املُبِطل إىل احلقفالنٌ حكَم بي
قال الشاعر. قد :  

  قد ُأحِكمتْ حكَماِت الِقد واَألبقَا

.  أحكمتهاوأَيب األصمعي إال. حكَمت الدابةَ وأحكمتها، فهي حمكومة ومحكَمة: ويقال. القُنب: اَألبق

وقد مست العرب حكَماً، وهو أبو قبيلٍة منهم، حكَم بن سعد . وكلُّ شيٍء وثَّقْت صنعته فقد أحكمته
وقد مسوا حكَماً . العشرية، منهم اجلراح بن عبد اهللا احلَكمي صاحب خراسان، إليه والُء أيب نواس

الذين أظهروا التحكيم يوم : واملُحكمة. جل احلكَم العدلواُهللا عز و. ومحِكماً، وحِكيماً وحكَيما
  .فالنٌ حكَم بيننا وحاكم بيننا، سواٌء يف املعىن: ويقال. ال حكْم إال هللا: احلكَمِني فقالوا

ما مسا، ورب دحقتاليت ي رماِر السة، وهي حجارةُ النوانَ، وهو فعالنُ، من املَروريت واشتقاق اسم م
  : قال الراجز يف حجارة النار. واملَروةُ املعروفة مبكّة. احلجارة الرقاق الِبيض اليت تربق يف الشمس مرواً

  والمرو ذا القَداِح مضبوح الِفلَقْ

: ومعبد امللك، ومعاوية، وعبد العزيز، وِبشر، وأبانُ، وعبيد اهللا، وداود، وأبو عثمان وقال ق: ولد مروانَ

  .وقد مر تفسري هذه األمساء إالَّ بشراً وأباناً. ، وحممد، بنو مروان:هو امسه، وعمرو

وتباِشري . ما بشرت به من خيٍر: والبشرى. رأَيت له ِبشراً حسناً، أي لطَافة: فأما ِبشر فمنم قوهلم
 أَبشره بشراً، إذا تحت بشرته، وهي منِبت وبشرت األدمي. أول جناه: وتباشري النخل. أوله: الصباح
مباشرة : واملباشرة" يبشرِك"و" إنَّ اهللا يبشرِك: "وقد قرئ. ما سقط من األدمي إذا بشرته: والبشارة. الشعر

م، إذا ظهرت وعنانٌ مؤد. ِعنانٌ مبشر، إذا ظهرت بشرته: ويقال. الرجل أهلَه، فيلصق بشرته ببشرا
وقد مست العرب ِبشراً، ومبشراً، . ويقال فالنٌ مبشر مؤدم، إذا جمع خشونةَ البشرة ولني اَألدمة. أدمته

وكذلك جاء . هذا بشر، وهذا بشران: الناس، يقع على الواجد واجلمع: والبشر. وبشرياً، وبشاراً، وبشرياً
  . أعلم بكتابهيف الترتيل واهللا عز وجلّ

قال الشاعر . أبانُ األبيض، وأبانُ األسود: واشتقاق أبان من اسم اجلبِل املعروف بأبان، ومها أبانان
  : مهلِهلٌ

  ضرج ما أنفُ خاطٍب بدِم  بأبانَيِن جاء يخطُبها لو

    

يه فتيةَ، فقله رجلٌ من معاويةُ بن املغرية بن أيب العاص، وهو الذي مثَّل حبمزةَ صلوات اهللا عل: ومنهم
  .أَصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ثالثة
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  .وعبد العزيز بن مروان، وقد مر تفسريه

ومنهم ِدحية بن مصعب بن األصبغ بن عبد العزيز، الذي خرج أيام موسى اهلادي فقُتل، واشتقاق ِدحيةَ 
وهذه الياء منقلبةٌ عن الواو، أو تكون ِفعلة يف . يدكمن دحوت الشيَء أدحوه دحواً، إذا زججت به من 

وأدحي الظليم من ذلك؛ ألنه يفحص احلصى عن . دحيت أدِحي وأدحى مثل دحوت سواء: لغة من قال
فرس : واَألصبغُ من قوهلم. وأصل أُدحي يف اللغة أُفعول، كأنه أُدحوي. وجه األرض حتى بدمثَ لبيِضه

بل األصبغ الذي يف طرف عسيِب : وقل قوم. لذي يف طرف عسيٍب ذنِبه بياض دون الشعلأصبغُ، وهو ا
ِبيض راتعذلك وقال. ذِنبه ش ى األصمعيع: وأبذلك القَم.  

  .وقد مر تفسري هذه األمساء. مروان بن حممد، الذي أُِخذت منه اخلالفةُ: ومنهم

بل هو عبد : وقال قوم من أهل النسب. ذي مدحه القطاميعبد الواحد بن احلارث بن احلكم، ال: ومنهم
  .الواحد بن سليمان بن عبد امللك

  .العرجي الشاعر، وامسه عبد اهللا بن عمر بن عمرو بن عثمان: ومنهم

 تصغري :وأحيحة. سِعيد بن العاص، أَبو أحيحة ذُو الِعمامة، كان إذا اعتم مبكَّةَ مل يعتم معه أحد: ومنهم
واألحة واُألحاح واحد، وقد استقصينا هذا يف . اَحٍة، وهو ما جيده اإلنسانُ يف قلبه من حرارِة غيٍظ وحزن

  .كتاب اجلمهرة

أَِسد يأَسد أَسداً، إذا : وأِسيد فَِعيل من قوهلم. وقد مر ذكر عتاب. عتاب بن أُِسيد بن أَيب الِعيص: ومنهم
  .صار كاألسد

  : خالد بن سعيٍد، وله وهب عمرو بن معدي كرب الصصامة، وقال يف ذلك: ومنه

 التواهب في الكراِم ولكن  لم أهبه ِمن ِفاله خيٌل

 ما ِخاللي أو ِنداِمي كذلك  خليٌل لم أخُنْه ولم يخُنِّي

 به وِصين عن اللِّئاِم ففاز  حبوتُ به كريماً من قريش

وابنه عمرو بن سعيٍد األشدق الذي قتله عبد امللك ابن مروان، وهو الذي سعيد بن العاص، : ومنهم
  .يلقَّب لَِطيم الشيطان

ما قَتل عبد امللك عمرو بن سعيٍد بلغ ذلك ابن الزبري وهو مبكة، : أخربنا أبو حاٍمت عن أَيب عبيدة قال
وكذلك نولِّي بعض الظَّاِملني . باٍن قتلَ لطيم الشيطانإنّ أبا ِذ: "فصِعد املنبر فحِمد اَهللا وأثنى عليه مث قال

  ".بعضاً مبا كانوا يكِسبون

واشتقاق عنبسة من أمساء األسد، وهو من العبوس والنون . ومنهم عنبسة بن سعيٍد، صاحب احلجاج
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  .وقد استقصينا هذا يف كتاب اجلمهرة. زائدة

ن خالد، وهو الذي يقال له عقيد الندى، مسي بذلك لقول موسى سعيد بن خالِد بن عبد اهللا ب: ومنهم
  : شهواٍت

 مات لم يرض النَّدى بعقيِد فإن  عقيد النَّدى ما عاشَ يرضى به النَّدى

  .أبو سفيان بن حرب، وامسه صخر، وقد مر تفسري هذه األمساء: ومن رجال بين عبد مشس

.  أَيب عمرو بن أمية، وهو الذي قتله رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم صبراًعقبة بن أيب معيط بن: ومنهم

مشى عقْبةً مث ركب، كأنه : هذا عقبة أمرك، أي حِواره ومرِجعه، ومنه قوهلم: واشتقاق عقْبة من قوهلم
. ِصيبتك ثواباً حتسن عقْباهأي أثابك على م! أعقَبك اهللا عقْىب نافعةً: ويقال للمؤسى. أعقبه املَشي ركوباً

: والعقَّيب. الذي يعاقبك فيمشي وتركب، ويركب وتمشي: والعِقيب. وقد مست العرب عقْبةَ وعقَيبها

: وعقب الرجل. وأُخِرج العقَّيب مخرج الزميل والرسيل وما أشبه ذلك، مما جاء مصغراً. ضرب من الطَّري

  .رجلٌ ال عِقب له، أي ال نسلَ له: ويقال. ليه ِشراك النعلمؤخر قدمه الذي يقع ع

    

وليد : واشتقاق الوليد من قوهلم. أخو عثمان بن عفّاِن ألمه، أمهما أروى بنت كُريز: والوليد بن عقْبة
ألَم : "وكذلك فسر يف الترتيل يف قوله جلّ وعز. ومولود، كأنه فِعيلٌ عِدل عن مفعول، واجلمع ولدانٌ

ماله "األوالد، وقد قرئ ما : والِولْد والولْد". يوماً يجعلُ الِولدانَ ِشيباً: "وقال عز وجلّ" نربك فينا وليداً
. مصغر الوليد، وقد مست العرب وليداً ووالّداً: والولَيد. ووليدة القوم اليت تولد عندهم". ِولْده"و" وولْده

  . لغات القرآن إن شاء اهللاوهذا يستقصى يف

  .أمية األصغر بن عبد مشس: ومن رجال بين أمية

وسمرة مشتق . وقد مر تفسري ربيعة. ربيعة بن حِبيب، وسمرة بن حبيب: ومن ولد حبيب بن عبد مشس
وبنو سمرة، : وأهل احلجاز يقولون. كلُّ شجٍر له شوك: والِعضاه. من السمر، وهو ضرب من الِعضاِه

  : قال الشاعر. موضع: وسِمرياُء. لونٌ بني البياض واُألدمة: والسمرة. سمرة: متيم يقولون

  بين سِميراء وبين تُوِز

ال أتيك السمر : "ومن أمثاهلم. أي عابه" فجدب عمر السمر: "ويف احلديث. احلديث بالليل: والسمر
ثون بالليل: والسامر. النهاراللَّيل و: وابنا مسٍري". والقَمرار. القوم املتحدموفالنٌ مسِريي، أي . وكذلك الس

: وامرأة مسمورة اجلسم. سمرته أَسِمره سمراً: واملسمار معروف، وهو ِمفعالٌ من قوهلم. الذي يساِمرين

  .معصوبة غري متخبِخبة
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تصغري كُرز، وهو من : وكُريز. بد اهللا وعامرعبد اهللا بن عامر بن كُريز، وقد مر تفسري ع: ومن رجاهلم
الكبش الذي يحِمل عليه : والكَراز. وِمكرز ِمفعلٌ من ذلك.. كَرزت الشيَء، إذا جعلته يف الكُر: قوهلم

لُ وكرز يف املوضع، إذا تقبض فيه، ومنه قو. وكارز فالنٌ إىل املوضع، إذا بادر إليه. الراعي كُرزه ومتاعه
  : الشاعر يصف صائداً

فهو كارز  

  : فأما الكُرز من الطَّري فأعجمي معرب، وقد تكلَّموا به قال الراجز

ِز المشدوِد بين األوتادكالكر  

  .عبد الرمحن بن سمرة، له صحبة، وهو صاحب سكةً ابِن سمرة بالبصرة: ومن رجاهلم

و أبو . ربيعة، قتالَ يوم بدٍر كاِفرين، وقد مر تفسري اِمسِهماعتبة وشيبة ابنا : ومن رجال بين عبد مشس
. تصغري حذْفة، واشتقاق من هذا: وحذيفة. حذيفة بن عتبة، وشهد بدراً مسلماً، وقتل يوم اليمامة

 ".تخلّلكم الشياطني كأنها بنات حذٍَف: "ويف احلديث. ضرب من شاء احلجاز ِصغار اجلروم: واحلَذف

وأعطيته حذْفةً من أدٍمي، أي . حذفت لك حذْفةً من حلم، أي حذّةً: أو يكون تصغري حذَفة من قوهلم
ومن أمثاهلم . وحذفت األرنب بالعصا، إذا رميتها ا. وكذلك احلُذَافة أيضاً، وهو اسم. بعض أطرافه

  .العصي اليت يحذَف ا األرانب: اِذفواملَح. ، إذا وقَع بني أمريِن مكروهني"فالنٌ بني حاذٍف وقاذف"

أبو العاصي بن الربيع بن عبد العزى، وهو زوج زينب بنِت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومن رجاهلم
  .وسلم، وكان يلقَّب ِجرو البطْحاء، ألنه كان من حاق أبطِح مكَّة

 الشاعر، الذي يقول هلشاٍم حني حج وحج عبد اهللا بن عمر بن بعد اهللا: ومن رجال بين أمية الصغرى
  : هشام فقَسم ماالً يف بين خمزوم، فقال

 كنتُ من بني مخزوِم ليتني  خَس حظِّي َأن كنت من عبد شمٍس

 السناء ِمنِّي بلُوِم وأبيع  فأفوز الغداةَ منهم بِقسٍم

  .اعراحلارث بن أمية، الذي يقال له ابن عبلة الش: ومنهم

  .الثُّريا بنت عبد اهللا بن احلارث، اليت كان يشبب ا عمر: ومنهم

  .كثرية الثرى: أرض ثَرياء: تصغري ثَريا، من قوهلم: والثُّريا

رجلٌ عبلٌ، وامرأةٌ عبلة، وهو ِغلَظ اِجلسم يف : واشتقاق عبلة قوهلم. عبلة: ومن بين نوفل بن عبد مشس
قال الشاعر . الصخرة العظيمة البيضاُء خاصة: والعبالء. عبل الشوى: م يف صفة الفرسومنه قوهل. صالبة

w  : ابن ِحلِّزة
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 كأنّه عبالء قَرِظي  حول قيٍس مستِلئمين بكبٍش

لشجر وِإنما خص بذلك اهلَدب من ا. وأَعبل الشجر، إذا سقَط ورقُه. بين العبالة والعبولة: ومصدر عبل
  : قال الشاعر. حنو األثْل والطَّرفاء واملَرخ، وما أَشبهها

  بأفنان الصريمة معبِل

    

إخوةُ عاِد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وهم كانوا أهلَ يثرب يف قدمي الدهر فأخرجتهم : وعِبيل
. جلُحفة فاجتحفَهم السيلُ، فسميت اجلُحفةالعماليق، وهم بنو ِعمليق بن الوذ بن سام بن نوح، فرتَلوا با

  .وكان امسها مهيعة

  : ومن رجال

  لب بن عبد مناف  المطولد

عبيدة، والطُّفَيل، واحلصني، بنو احلارث ابن املطَّلب، شِهدوا بدراً مع النيب صلى : وقد مر تفسري املطْلب
  .اهللا عليه وسلم

قال . الوليد، طفلٌ ِمن الطفولة: والطِّفل. تصغري ِطفْل: والطُّفَيل. مر تفسريهتصغري عبدة، وقد : وعبيدة
رخصة اللحم بينة الطَّفَالة، وقالوا : امرأةٌ طَفْلة. ويقال. ال أدري ما حد الطفولة والطَّفْل!: اَألصمعي

: والطَّفَل. هذا عن األصمعيوليس . طفلت املرأةُ طَفالةٌ، إذا صارت طَفْلة: وقال يونس. الطُّفولة أيضاً

  : قال الشاعر. اختالط ظُلْمة الليل بباِقي ضوِء النهار

  وعلى األرِض غَياياتُ الطَّفَل

رجٍل من أهل الكوفة، : فأما قولُ العامة طُفَيلي، فمنسوب إىل طُفَيِل العرائس. طفَّل الليلُ تطفيالً، إذا أقبلَ
ر األعراس : وقال أبو عبيدة. ال أدري ممن هو: قال األصمعيهو من بين عامر بن صعصعة، كان حيض

وضِرب عبيدةُ . اسم فرٍس من خيل العرب مشهور: والطُّفَيل. مدعواً أرراِشناً، فنسب إليه من كان كذلك
  : يوم بدٍر فُحِمل جرحياً فمت بالصفراء، فقال

ِلمسي  فإن يقطعوا رِجلي فإنِّي ممن اهللا باقيابها حظَّاً ُأرج  

  : لب بن عبد منافأسماء ولد المط
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 ،نصران، وِمحاد، واحلارث، وأبو ِشمبم األصغر، وعهم، وهاشم، وأبو عمرو، وأبو رهمة، وأبو ررخم
  .وعلقمة، وعمرو، ألمهات شتى

خِرمه خرما، إذا خرقته أو اخترمهم الدهر، إذا أفناهم؛ أو من خرمت الشيء ا: فمخرمة مفعلة من قوهلم
وخرمة أذنه السندي وخرته وخربته واحد، . موضع: واخلرماء. منقطَع عيرها: وأخرم الكتف. قطعته

  : قل الشاعر. وهي أذنٌ خرماء وخرباء

بفي آذانها الخُر أو ِمن معاشر  

ب واشتقاق ررم وخربة، واجلمع خمة واخلُرهم نأيت عليه يف أمساء القبائل إن شاء اهللاواالسم اخلُر.  

ومسي اِحلصان . حصنت الشيَء إذا حفظته، وحصنت املرأةَ إذا زوجتها: فأما ِمحصن فهو مفعل من قوهلم
 وقد. واِحلجر مسيت ِحجراً ألنها حِجرت إالَّ عن فحٍل كرمي. من اخليل ألنه يحصن إال عن ِحجٍر كرمية

  : قال الشاعر. احلبالَى من النساء: واحلواصن. مست العرب ِحصناً وحصيناً وِمحصناَ وحِصينا

  تبيُل الحواصن أحبالَها

  .وقد استقصيناه يف كتاب اجلمهرة. أي يسِقطْن من الفَزع

علقم. واشتقاق علقمة من الشيء املر قال الشاعر. وكلُّ مر :  

 أبى لَيلَى أمر وأعلَقُ وليل   بِريبنىنهار شراحيل بن طَوٍد

شمر الرجلُ يف مشيه بشمر مشراً، إذا تبختر؛ أو من : إما من قوهلم: ومشْران ِفعالن، واشتقاقه من شيئني
  .وقد مسوا شِمراً. شمر يف أمره، إذا جد فيه: قوهلم

وكان قيس بن مخرمة ميكُو . أى الرؤيا يوم بدرجهيم بن الصلْت بن محرمة، الذي ر: ومن رجاهلم
وكُلّ . الغليظ الوجه، وبه مسي األسد جهماً: تصغري جهم واجلهم: وجهيم. فيسمع مكاؤه من ِحراء

ماَءه: ومنه اجلَهام من السحاب. كثيٍف جهم راقله. الذي قد ه الرجلَ، إذا أَغلظت متوقد . ومنه جته
ت العرب جٍن، مسشعا يف رناً النون زائدة كزيادمهماً الياء زائدة، وجهييما، وجامهة، وجهماً، وجه

  .وهو اسم بطٍن من العرب

واشتقاق ِمسطَح من . ِمسطَح بن أُثاثة بن عباد بن املطّلب، وهو ممن خاض يف اِإلفك: ومن رجاهلم
  : قال الشاعر. اجلمع مساطحإما من عمود اخلباء الذي يلي السطاع، و: شيئني

ضو فُعالَة دونَنا تعرطاريضيطاٍر يقلِّب مسطحا  ض وما خير  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  53  

الزمن : والسطيح. نبت: والسطَّاح. والسطح معروف. أو هو من السطْح، وهو ِمربد التمِر بلغة أهل جند
فُعالة ما من أثَّ : وأثاثة. زادة من أدمينيم: والسطيحة. وسِطيح الكاهن معروف. الذي ال يطيق احلركة

    : قال الشاعر. النبت يئث أثّاً إذا كثُقت أغصانه، و من أَثاِث البيت وهو متاعه من فَرٍش أو غري ذلك

  بذي الزي الجميِل من اُألثاِث  الظعائن يوم بانوا أشاقَتك

، ويقال إنه الذي صرعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يزيد بن ركانة، وكان أشد الناس بطشاً: ومنهم
ويقال إنَّ الذي صرعه رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن . وله حديث

ركَنت إىل الِشيء أركَن ركوناً، وهي اللغة العالية، فأنا راكن وركن كلِّ : املطَّلب وركانة فعالةٌ من قوهلم
: واِملركن. ورجلٌ ركني بين الركانة والركونه زعموا، إذا كان حليماً رزيناً. جانبه، واجلمع أركان: بناِء

قال . أَلُ خنلٍة ينقَر فيِجعل شبيهاً بالتعار ينتبذ فيه: والقَرو. وربما مسي القَرو ِمركناً. إناٌء يتخذ كاإلجانة
  : الشاعر

  زعموا بنا ال نُحس وال نُرى  روا قَروناأخانا ثم زا قتلوا

. غصن غليظ من أغصان الشجرة، لغة ميانية: والركُنة. قتلوا أخانا مث جاءوا ليشربوا من شراٍب معنا: يريد

  .وقد مر تفسري عبد ويزيد

ملاء يسيب ساب ا: واشتقاق السائب من قوهلم. السائب بن عبيد بن عبد يزيد، أِسري يوم بدر: ومنهم
ومسي الكرتُ سيباً، . مجع سيب: والسيوب. ومن ذلك مسي اجلود سيباً. سيباً، إذا جرى على وجه األرض

اخلَالَلُ الذي : والسياب". ويف السيوب اخلمس: "ومنه حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم لوائل بن حجر
ة اليت ذُِكرت يف الترتيل وذلك نَّ الرجل كان إذا سافر على راحلٍة والسائب. قد ذَيل قليالً، والواحدة سيابة

فسلم، نذر أن جيعلَها سائبةً، فكان يتركُها راغدةً ال تهاج، وال تمنع من ماٍء وال مرعى، ويحرم عليه 
: رام؟ فقالأتركب احل: ومنه قول الذي أُِغري على إبله فركب سائبة فاتبعها، فقيل له. وعلى غريه ركوبها

. الزق، وكأنَّ املخصوص ذا االسم ِزق اخلمر: والسأب. فأرسلَها مثالً!" يركب احلرام من ال حاللَ له"

  : قال الشاعر

  أِريد به ملْك وغُوِدر في ساِب

  ل بن عبد مناف رجال بني نوف
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  .اءوقد مر تفسري هذه األمس. ولد نوفلٌ عدياً، وعمراً، وعبد عمٍرو

املِطعم بن عدي بن نوفل، كان شريفاً ذا ِصيٍت يف قريش، وكان حسن البالء يف أمر : ومن رجاهلم
  : الصحيفة اليت كتبتها قريش على بين هاشم، وفيه يقول أبو طالب بن عبد املطَّلب

  وإنِّي متى أوكْل فلستَ بوائِل  أمطِعم إن القوم ساموك خُطّةً

  : ن ثابٍت هلذا الشأن، فقالومدحه حسان ب

  من الناس أبقى مجده اليوم مطِعما  أن مجداً خلَّد الدهر واحداً فلو

وهو يِطعم : "أطعم يطعم إطعاماً، وطِعمت أنا أطعم طُعماً، إذا أكلت ويف الترتيل: ومطِعم مفِعل من قوهلم
فالنٌ خبيث : ويقولون. شيَء طُعمةً لك، ي أُكْلةخذْ هذا ال: ويقولون. أيضاً" ال يطْعم"و" وال يطعم

، أي ذُق "تطعم تطْعم: "ويقول للرجل. اسم للمأكول: والطُّعم والطَّعام. الطعمة، أي خبيث املكسب
يطعم : ورجلٌ ِمطعام. مشرب مفعل من الشراِب كلِّه: مفْعلٌ من الطعام كلِّه، كما قالوا: واملَطْعم. تشنِه
. إصبعه اليت يأكل ا: ومِطعمةُ الطَِّري اجلارِح. وناقة مطَعم وطَعوم، إذا كان فيها أدىن ِسمن. سالنا

: وبنو مطِعِم الطَّري. وقد مست العرب طُعمة، وطُعيماً، ومطِعما. جحافلُه وما واالها: ومستطِْعم الفرس

  .بطن منهم

. وقد مر ذكر عبيد اهللا، وذكر عدي. خليار بن عدي بن نوفلعبيد اهللا بن عِدي بن ا: ومن رجاهلم

أخذت : وختيرت هذا الشيَء. هذا ِخيار الشيء، وهؤالء ِخيار الناس وأخيارهم: واشتقاق اخليار من قوهلم
ت وقد مس. مجع خير: وقوم أخاير. وإبلٌ خيار، أي خمتارة. وفالنٌ خير يف وزن فَيعل. ِخياره وِخريته

فالنٌ حسن اِخلِري، أي حسن : ويقولون. العرب ِخياراً وهو أبو قبيلة منهم، وخيرانَ، ومختاراً، ومختارةَ
  .هو فارس معرب: قال أبو عبيدة. اهليئة واملروءة

    

. نافع بن ظُريب بن عمرو بن نوفل، وهو الذي كتب املصاحف لعمر بن اخلطاب رمحه اهللا: ومن رجاهلم

تصغري ظَِرٍب، وهو : وظُريب. وقد مسوا نافعاً، ونفَيعاً، ونفَّاعاً. ضد الضر: والنفِع. فع فاعل من النفْعونا
ر الذي يف أطرافه: وأظراب اللِّجام. ِغلَظٌ من األرض ال يبلغ أن يكون جبالً، واجلمع ِظراباملدو احلديد .

  : قال الشاعر

  باٍد نواجذه على األظراِب

: والقرظ. مسلم بن قَرظَة، وهو أخو فاختةَ امرأِة معاوية، أحِسبه قُِتل يوم اجلمل مع عائشة: ومن رجاهلم

  : قال الشاعر. أدمي مقروظ. ضرب من الشجر يدبغ به
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على ذاك مقروظٌ من الجلِد ماعز  

ان اللذان يضرب ما املثلُ أحدمها يقدم والقارظ. وتصغري قَرظٍة قُريظّة، وبه مسي أبو هذا البطن من يهود
  : قال الشاعر. بن عنزة، واآلخر رهم بن عامر بن عنزة

  إذا ما القارظُ العنَزي آبا

  : وقال آخر

 في القتلى كليب لوائل وينَشَر  وحتَّى يؤوب القارظاِن كالهما

مها يتقارضان الثَّناَء، إذا أثىن كلُّ واحٍد منهما : أما قولهف. قرظ فالنٌ فالناً، إذا أطراه وذكَر حماسنه: ويقال
وهذا الصبغُ الذي ختطئ فيه العامة فيقولون قَرضي إنما هو قَرظي، . على صاحبه، فال يكون إالَّ بالضاد

  .تشبيه بلون مثِر القَرِظ

  رجال بني عبد الدار 

  .دةَ درج، وعبد مناف، والسباقولد عبد الدار عثمانَ، ووهباً درج، وكَلَ

  .وقد مر تفسري عثمانَ ووهٍب

  .وكذلك الكَلَنداة. األرض الغليظة، ومثلها الكُدية واجلمع كُدى: والكَلَدة،

فالنٌ : ويقال. فالسبق املصدر، والسبق الرهن بني املتسابقَني. سبق يسِبق سبقاً: والسباق فعال من قوهلم
قَه، كما قالوا ِقرنُ فالٍنِسبقاقاً.  فالٍن، إذا سابت العرب سابقاً وسبن . وقد مسلَ ماِق أوبوكان بنو الس

  .بغى مبكة فأُهِلكوا

طلحة، وأبو عثمان، وأبو سعٍد، بنو أيب طلحة بن عبد العزى وهم أَصحاب اللواء، قُِتلوا : ومن رجاهلم
  . تفسري هذه األمساءوقد مر. يوم أحٍد كُفّاراً

عثمانُ بن طلحة، وهو الذي أخذَ منه النيب صلى اهللا عليه وسلم املفتاح يوم الفتح مث رده عليه : ومنهم
  ".إنَّ اَهللا يأمركم أنْ تؤدوا األماناِت إىل أهلها: "وقل

واشتقاق قاسط من . فراًقاسط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار، قُِتل يوم أحٍد ومعه اللواُء كا: ومنهم
وأما : "وفيه" إن اهللا حيب املُقِْسطني: "وكالمها يف الترتيل. قوهلم قسطَ عليه إذا جار؛ وأقسط، إذا عدل

: وشرح. تصغري شرح: وشريح. وقد مست العرب قاسطاً، وقُسيطاً". القاِسطُون فكانوا جلهنم حطَبا

بطن من : وبنو شرٍح. ه شرحاً، إذا كشفت عنه، أي أوضحتهمصدر شرحت األمر أو الشيَء أشرح
  .وقد مسوا شرحاً، وشرحياً، وِمشرحاً. طيئ
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  .هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وهو الذي عقَد اِحللف بني املطيبني، وقد مر تفسريه: من رجاهلم

  .وسلم، وقد مر تفسري مصعب وعمريمصعب بن عمري، صاحب لواِء النيب صلى اهللا عليه : ومنهم

تسمية رجال بني عبِد بن قُصي  

  .وهباً، ومنِهباً، وبجرياً: ولد عبد بن قصي، وقد درجوا

  .وقد مر تفسري وهب

وفرس مناِهب وِمنهب، كأنه ينتهب األرض . والنهب والنهاب واحد. فأما منِهب فهو مفِعل من النهب
  : قال الشاعر.  إذا جرىبقوائمه

دعليه الموت يأتي طريقه وس  سراِء العقاب وِمنْهبكَع ِسنان  

  .بطن من العرب: وبنو منِهٍب

   ى بن قصيرجال بني عبد العز

  .ولد عبد العزى أسد، وخويلداً، واملطّلب، واحلارث

لذي زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد مر تفسريه، وهو ا. عمرو بن أسد: ومن رجاِل بين عبد العزى
  .خدجية بنت خويلد عليها السالم، وكان شيخاً كبرياً مل يكن بقي من أعمامهم غريه

  .الزبري بن العوام، وقد مر تفسريه: ومن رجال بين عبد العزى

    

زام املعروف حزاِم الرحل إما من اِحل: واشتقاق ِحزام من أشياء. وِحزام بن خويِلد، قتل يف أيام الِفجار
وكلُّ شيء ضممت . حزمت الفرس أو البعري أحِزمه حزماً فهو حمزوم وأنا حازم: تقول. وحزاِم السرج

وقد مست . رجلٌ حازم بين احلزامة، إذا كان حصيفاً، واالسم احلَزم: ويقال. بعضه إىل بعٍض فقد حزمته
ززمياً، وحن من احلزن وأقلُّ ِغلظَاً. اماًالعرب حازماً، وحم من األرض، وهو ألْيوا . أو من احلَزوقد مس

: ويقال للرجل إذا أُِمر بالصرب على الشيء والتأهب له. الصدر: واحلِزمي واملَحِزم واحليزوم. حزمية، وحزمةَ

  : قال الشاعر. شبيه باحلَزم: األرضواألحزم من . اشدد هلذا األمر حِزميك وحيزومك، أي تأَهب له

  لكان مأوى خدك األحزما  لوال قُرزٌل إذْ نجا واهللا

  .األخرما: وقال أبو عبيدة. هكذا رواه األصمعي

  .وقد مر تفسري أبناء عبد العزى
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وبِحري . يهر، وله حديثٌبِحري بن العوام، أخو الزبري، قُِتل يف اجلاهلية، قتله سعد الدوسي بأيب اْز: ومنهم
والبحر معروف، وجيمع يف أدىن العدد أحبر . تبحر الرجلُ يف العلم أو املال، إذا اتسع فيه: فعيلٌ من قوهلم

وكلُّ ماِء كثُر ملحاً و عذباً فهو عند : موضع ال ينصرف وال تدخله األلف والالم: وِبحار. وحبار وحبور
: ويقال. يعين اِمللح والعذْب إن شاء اهللا" مرج البحريِن يلتقيان: "وله جلَّ ثناؤهوكذلك فسر ق. العرب حبر

وقد . شديد احلمرة: ودم باحري وحبراينٌّ. بِحر الرجلُ، إذا فِزع فلم يربح من مكانه، بِحر يبحر بحراً
. لقيت الرجلَ صحرةَ بحرةَ، إذا لقيته ِكفاحاً: ويقولون. مست العرب بحراً، وبِحرياً، وبيحرةَ، الياء زائدة

والبِحريةُ املذكورةُ يف الترتيل، وكانت الشاةُ إذا نِتجت عشرةَ أبطٍن أو الناقةُ شقُّوا أذنها وتركوها ال تمنع 
  .لعرببطن من ا: وبنو بحِري. من ماٍء وال مرعى، فإذا ماتت أكلَها الرجال وكانت حراماً على النساء

  .السائب بن العوام، قُِتلَ يوم اليمامة، وقد مر تفسري السائب: ومن رجاهلم

  : وله يقول الشاعر. محزة بن عبد اهللا بن الزبري، كان جواداً، وواله أبوه البصرة: ومن رجاهلم

  ويرى في بيِعِه أن قد غَبن  المبتاع بالمال النَّدى حمزةُ

وأما عروة فاشتقاقه من عروة الشجر، . وقد مر تفسري هشام. ، وهشام بن عروةعروة بن الزبري: ومنهم
  : قال الشاعر يف عروة الشجر. وهو الذي يبقى على اجلدب فتستغيثُ به املاشية

  شجر العرى وعراعر األقواِم  الملوك وسار تحت لوائه خَلَع

  .أي مجاعتهم ورجالُهم

  .د اهللا، قتلَ بقُديد، وكان صاحلاً ديناًصاحل بن عب: ومن رجاهلم

  : حكيم بن حزام بن خويلِد، عاش عشرين ومائةَ سنٍة، وله يقول حسان: ومن رجاهلم

  ونجا بمهٍر من بنات األعوِج  حكيماً يوم بدٍر ركضه نَجي

  .وقد مر تفسري حكيم

إما من أسود : فأما األسود فاشتقاقه من شيئني. وقد مر تفسري املطَّلب. األسود بن املطَّلب: ومن رجاهلم
  .وقد مست العرب أسود، وسويداً، وسوادةَ. احلَياِت، وإما من سواد اللون

واشتقاق زمعة من زمعة الظِّلف، . وكان يقال له زاد الركِْب. زمعة بن األسود، قتل يوم بدٍر كافراً: وابنه
أزمع الرجلُ كذا : ويقال. فر متعلَّقة بالكُراع من فوِق الظَّلف، واجلمع زمع وزمعاتوهي اهلُنية كالظُّ

الشجاعة واإلقدام، رجلٌ زميع بين الزماعة، إذا كان : والزماعة. وكذا، إذا عزم عليه، وال يقال أزمع عليه
  .يعاًوقد مست العرب زمعةَ، وزميعةَ، وزم. شجاعاً ِمقداماً

هبار بن األسود، وهو الذي أهوى إىل زينب بنِت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرمح : ومن رجاله
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وهبار فَعال من . فأَسقطَت، فدعا النيب عليه السالم أن يعمى بصره ويثكَل ولده، فقُِتل ولده وعِمي هو
سيف هبار، إذا ضربت به فنسفت قطعةً من : نه قوهلموم. هربت اللحم أِهبره هرباً، إذا قطعته: قوهلم
  .اللحم

    

والبختري منسوب إىل التبختر يف . وقد مر اشتقاق وهب. أبو البختري، وامسه وهب بن وهب: ومنهم
  .ِجسمهاناقة بختريةٌ، إذا متَّ : و قالوا. وبختراً. وقد مست العرب بخترياً. املشي، مر يتبختر

وال أعرف للتويت اشتقاقاً إال أن يكون هذا الثمر الذي يسمى التوت، . تويت بن حِبيب: ومن رجاهلم
تات الرجل، إذا استخفَى بثوٍب توتاً، : أو يكونَ من قوهلم. وهو الذي تسميه العامة التوثَ، وهو الِفرصاد

 بن احلُويِرث، كان هجاًء لقُريٍش، عاملاً مبثاِلبها، وله حديثٌ يف عثمان: ومن رجاهلم. وهي كلمةٌ مماتةَ
  .املغازي

  ومن رجال بني زهرة بن كالب 

  .وقد مر تفسري هذه األمساء. عبد مناف بن زهرة، وهو جد آمنةَ بنِت وهب أم النيب صلى اهللا عليه وسلم

فأما يغوثُ الصنم .  وقد مر تفسري أسود.األسود بن عبد يغوث، كان من املستهزئني: ومن رجاهلم
املذكور يف القرآن فأظن أنّ اشتقاقَه من غاث يغوث غَوثاً، فاستعملوا مصدره وتركوا تصريفَه، إالَّ أنهم 

 غياث وقد مسوا غَوثاً، وغُويثاً، وغياثاً وهذه الياء اليت يف. ومل جيئْ يف الشعر الفصيح. مل يقولوا إالَّ أغاثين
  .مقلوبة عن الواو

  .مخرمة بن نوفل، وقد مر تفسريه: ومن رجاهلم

وِمسور ِمفعل من سار يسور سوراً، كما يساِور السبع، أي . اِملسور بن مخرمة، من أهل العلم: وابنه
  .وقد مست العرب سواراً، ومساوراً، وِمسوراً، وسورة. وسار يسور سوراً. يواثب

عمرو بن مالك بن عتبة، كان على الناس يوم جلُوالء الوقيعِة، وهو ابن أخِت سعد بن أيب : ومن رجاهلم
  .وقاص وقد مر تفسري سعٍد ونسبه

  .عبد الرمحن بن عوف، وقد مر ذكره وتفسريه مع العشرة: ومنهم

  رجال بني تيم بن مرة 

 فدرج ،ةَ سعداً، واألحبربن م تيم ولدمن قوهلم. وقد مر تفسري سعد. األحب البعري : واألحب أحب
كك فلم يتحررإحباباً، إذا ب ِحبان يف اخليل. ييقال. واإلحباب يف اِإلبل مثل اِحلر :ِحبوقد . بعري م w
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  .استقصينا هذا يف كتاب اجلمهرة

أن يأخذ الرجالِن : والسفع.  ثابتمساِفع بن ِعياض بن صخر بن عمرو، الذي هجاه حسان بن: ومنهم
وكان بعض . اسفَع بيده، أي خذْ بيده: يقال. وأصل السفع اجلذب. كلَّ واحٍد منهما بناصيِة صاحِبه

وسفعت بناصية الفرِس، إذا أخذتها بشمالك .  اسفَعا بيِدهُ!يا حرسي: قُضاة البصرة مولعاً بأن يقول
  : قال الراجز. وأجلمته بيمينك

  قوم بين سافع وملجِمفال

وقوم . وقد مست العرب مساِفعاً، وسفَيعاً. سفَعته النار تسفَعه سفعاً، إذا مست جلده فأثَّرت فيه: ويقال
  .واشتقاق ِعياٍض من الِعوض، والياء مقلوبة عن الواو. من أهل اجلوف باليمن يسمون أَلية الشاة مسفَعةً

. االضطهاد والظلم: والغشم. شم بن عبد العزى بن عامر، وقد مر تفسري هذه األمساءأبو الغ: ومن رجاهلم

  : قال الراجز. غَشمه غشماً، إذا كَهره واغتصبه، وهو غاشم، واملفعول به مغشوم: يقال

بن كلثوم خالد يا رب إن  عكفج لكومبناٍب ع اليوم 

    وكنتَ قبَل اليوم غير مغشوم

  : احلويرث بن دباب، الذي ذكره أبو طالٍب فقال البن جدعاِن: ومنهم

  وإنِّي بخيِر من نَداك حقيقُ  كدباِب وهبتَ له ابنَه هبني

وكلُّ ما دب على األرض . دب يِدب دبيباً، وهو تقارب اخلَطْو: ودباب فعال من قوهلم. ولدباٍب حديثٌ
وما ِمن دابٍة يف : "وكذلك فسر يف الترتيل. لة، واألصل داِبية يف وزن فاعلةمن ماٍش فهو دابةٌ الباء مثق
، أي من لدنْ شببت إىل "أَعييتين من شب إىل دب: "واملثل السائر. واهللا أعلم" األرِض إالَّ على اهللا ِرزقُها

ركب فالنٌ دب فالٍن، إذا اقتدى بفعله، : يقال. الطبيعة واخلليفة: الدبة: وقال قوم. أن دببت على العصا
  .قال ذاك اخلليل

  رجال بني مخزوم بن يقظة 

  .وكان هلشاٍم وبنيه ِصيت مبكّة وذكر عاٍل. ِهشام بن املغرية وبنوه

. إىل آخر القصة" ذَرِني ومن خلْقت وحيداً: "الوليد بن املغرية، وكان من املستهزئني، وفيه نزلت: ومنهم

  ".وال تِطع كُلَّ حالٍَّف مِهٍني: "زلتوفيه ن

  .الفاكه، وعبد مشس، وِخراش، وعبد اهللا، بنو املغرية: ومنه

  .وقد مر تفسري الفاكه وعبد مشس وعبِد اهللا
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هم بعضاً بأيديهم دونَ السيوف: وِخراششةً، إذا حتاربوا وتناولَ بعضمصدر ختارش القوم ِخراشاً وخمار .

وقد مست العرب ِخراشاً، ومخاِرشاً، . خرشت من فالٍن شيئاً، أي أخذته منه: مواخلرش من قوهل
  .قال ابن الزبعري يف بين املغرية. وخرشة

  لَدتْ أختَ بني سهِم  أال هللا قوم و

   - وهي أم سائِر بين املغرية، وامسها ربطةُ بنت سعِد بن سهم -

ال  وأبو عبِد ِهشام ِممناٍف ِمدرهخَص  

   - الوليد بن املغرية :  أبو عبد مناف-

اكِن أشْبيِة والحزِم  وذُو الرمحمن القو 

   - أشباك يف معىن كَفاك . أبو ربيعة جد عمر بن أيب ربيعة:  ذو الرحمني-

  وذا من كَثٍَب يرِمي  يذُودان فهذاِن

  : يفاً شاعراً، وهو الذي يقولاحلارث بن خالد بن العاص بن هشام، كان شر: ومن رجاهلم

  أهدى السالم إليكم ظُلُم  أظلَيم إن مصابكم رجالً

  : وهو الذي يقول

 فاُألقحوانةُ منَّا منِزٌل قَمن  من كان يسأل عنّا أين منزلُنا

ِإنه لقُباع، : ل، فقالاحلارث بن عبد اهللا، واله عبد اهللا بن الزبري البصرة، فنظر إىل قفيزهم القَنقَ: ومنهم
  : وأنشد. الكبري: والقُباع. فلقِّب بذلك

نفسي أمير نْكفد نا من قُباِع بني المغيره  المؤمنينحأر  

عمرو بن حريثُ بن عمرو بن عثمان بن عب اهللا بن عمر بن خمزوم، جاءت به أمه إىل النيب : ومنهم
  .ادع اَهللا أن يكِْثر مالَه، فدعا له فكان أكثَر أهِل العراق ماالً: صلى اهللا عليه وسلم حني ولدته فقالت

ومهاِجر مفاعل من اهلجرة، ومن . املهاجر بن عبد اهللا بن أمية، والَّه أبو بكر رمحه اهللا اليمن: ومن رجاهلم
جراً مصدر هجرته أهجره ه: اِهلجران وهو األصل، كأنه هجر بلَده وقومه وخرج عنهم، واهلجر

واالسم اهلُجر، إذا . وأهجر الرجلُ إهجاراً. وهجر املريض يهجر هجراً، إذا هذَى يف مرضه. وِهجراناً
وأهجرِت الفسيلةُ والعناق إذا محلت قبل وقِت ". وال تقولوا هجراً: "ويف احلديث. تكلَّم مبا ال ينبغي

: موضعان وهجار: واهلَجر باأللف والالم واهلُجري. الالمبلدةٌ معروفة ال يدخلُها األلف و: وهجر. محلها
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وهجرت البعري أهجره هجراً فهو مهجور، إذا شددت يف حقِْوه حبالً مث شددت طرف احلبِل إىل . موضع
  : قال الشاعر. رسغ يده، فهو مهجور

نٍش فكعكَعوههمن بين مأبوٍض ومهجوِر  في ضيٍق وفي د وننْزي  

بطن من : وبنو هاجر. وهجر القوم جرياً، إذا ركبوا يف اهلاجرة. ِنصف النار: واهلجر، واهلاجرة، واهلجري
  .ما ال حيسن أن يتكلَم به: واملَهاِجر من الكالم. بين ضبة

رض، الغلظ من األ: واحلَزن. وقد مر تفسري سعي واملسيب. سعيد بن املسيب بن حزن الفقيه: ومنهم
. وال أحسب هذا حمفوظاً. احلزن أغلظ من احلزم: وقد فَصل بينهما بعض أهِل اللغة فقال. ومثله احلَزم

  : قال الشاعر. موضع من بالد بين متيم، اسم الزم له: واحلزن. وأحزنَ القوم، إذا سلكوا احلَزن

  قَِدبقُلَّة الحزن فالصماِن فالع  نساء تميٍم وهي نائية حتَّى

نا فهو حزينزن حزن واحد، حِزنَ حين واحلَزه األمر فهو حمزون وأحزنه، لغتان فصيحتان. واحلُزنوحز .

: ويقال". لَيحزنين"و" ليحِزنين: "وقد قرئ. وأكثر كالمهم أيت فالناً حمزونا، وال يكادون يقولون محزناً

  .وقد مست العرب حزناً وحزينا، وحزنة. ألمورهم ويعنى اهؤالء حزانةُ فالٍن، وهم الذين يحزن 

: والسحم. تصغري أسحم، وهو األسود: وسحيم. وقد مر تفسري بشر. بشر وسحيم ابنا هشام: ومنهم

ورجل أُسحماينٌّ، إذا جمع . وقد مست العرب أسحم وسحيماً، وهو أبو بطن منهم. ضرب من الشجر
  .شعر سحام، إذا اشتد سواده، فإذا قالوا سخام فِإنما يعنون لين املس: وقالوا.  والطُّولاألدمة

ملّا هلك هشام بن : عن أيب عبيدة قال: قال أبو حامت. هشام بن املغرية، كان سيداً مطعاماً: ومن أعظمهم
  :  بن عبد اهللا بن سلمة اخلري بن قُشري يرثيهوقال بِجري. اشهدوا جنازةَ ربكم: املغرية نادى مناٍد مبكّة

  رَأيتُ الموتَ نقَّب عن هشاِم  أصطبح يا بكْر ِإنِّي دِعيني

    

ونقَّب عن خربه، إذا . أي تخلَّلوا" فنقَّبوا يف الِبالِد: "وكذا فُسر يف الترتيل. نقَّب، أَي ختلَّلَ وتفحص
  .فَحص عنه واستقصاه

  ونعم المرء من رجٍل ِتهامى  ولم يعظُم عليه تَعمره

فود هومقاتٍل وبَألِف راِم بألِف  بنو المغيرِة لو فَد 

وه وودمقاتٍل وبألِف راِم بألِف  بنو المغيرة لو فَد 

 ِإنه غَيثُ األنام مناماً  ضباع وال تملِّي فبكِّيِه

w  : وفيه يقول احلارث أيضاً
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حمكَّ فَأصب اًبطنةَ مقشعر  ليس بها هشام األرض كأن  

  : حفص بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، الذي يقول فيه الشاعر: ومنهم

 داِر حفِص بن المغيرة فانزِل لدى  الغريب المستضيفَ وقل له ناِد

ه فِإناهللا إالَّ بالد ِل  بالدتنزل على الجدب تُهز فإن دوبج  

عمارة بن الوليد بن املغرية، كان من أفتك العرب، وهو الذي بعثَته قريش مع عمرو بن العاص : مومنه
  .وقد مر تفسري عمارة. وله ولعمٍرو حديث. إىل أرض احلبشة يف إثر من هاجر إليها من قُريش

عتهما ثُويبةَ موالةُ أيب ومنهم أَبو سلَمة بن عبد األسِد، كان رضيع رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أرض
  .هلب، وأرضعت محزةَ بن عبد املطلب

: رئي أبو هلٍب بعد موته يف املنام فسئل، فقال: حدثنا أبو طلحة موسى بن عبد اهللا اخلُزاعي يف إسناده قال

يبةَ وابِنها بِعتق ثُو. ما رأيت بعدكم روحاً إالَّ إني سِقيت يف هذه، وأَشار إىل القَلْت اليت حتت إامه
  .مسروح

  .وقد مر تفسري هذه األمساء

. األسود بن عبد األسد، أخو أيب سلمة بن عبد األسد، قتله محزةُ بن عبد املطَّلب عليه السالم: ومنهم

ه: وهو الذي حلفوض حممٍد أو ليهدِمنمن ح نربشفخرج يريد ذلك، فاعترضه محزةُ فضرب رجلَه ! لي
ونزلت يف أيب سلمة بن . د احلوض حىت شِرب منه وهدمه برجله، فاتبعه محزة فقتلهفقطعها، فزحف يري
كُلُوا واشربوا هِنيئاً مبا أَسلَفْتم يف : "اآلية، إىل قوله" فأما من أوِتي كتابه بيمينه: "عبد األسد رمحه اهللا

إىل " ما أغنى عني ماِليه: "إىل قوله" ه بشمالهوأما من أويتَ كتاب: "ونزلَت يف أخيه األسود" األيام اخلالية
  .آخر اآلية

فرس مشوس شديد . ومشاس فعال من الشماس. مشَّاس بن عثمان بن الشريد، قُِتل يوم أحٍد شهيداً: ومنهم
  ....الشماس، وهو الذي 

  رجال بني فهر 

 عمرو ابن شيبان بن حمارٍب، كان ضرار بن اخلطاب بن مرداس بن كبري بن عمرو بن حبيب بن: منه
وقد . وكان شاعراً فارساً، وقد أخذ ِمرباع بين فهر يف اجلاهلية. فارس قريش يف اجلاهلية وأدرك اإلسالم

. مفعال من الردس، وهو أن نقِذف صخرةً بصخرة لتكسرها، فذلك ردس: وِمرداس. مر تفسري نسبه

  .ردسته ردساً، إذا قذفته حبجر: يقال
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ِرياح بن املغترف بن جحوان بن عمرو بن حبيب بن عمر ابن شيبان بن حمارب بن فهر، : ومن رجاهلم
كانت له سابقة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان من املهاجرين األولني، وكان شريك عبد الرمحن بن 

غرفت : للماء وغريه، من قوهلممفتِعل إما من الغرف : وقد مر تفسري رياح، واملغترف. عوٍف يف التجارة
. مفعلة من الغرف: واِملغرفة. يغرف ماؤها باليد: وبئر غَروف. املاء أغِرفه غرفاً، إذا اغترفته بيدك

أو من . والغرفة معروفة. كثري األخذ بقوائمه من األرض: وفرس غَراف. ضرب من الشجر: والغرف
: ويقال. وقد مست العرب غَرافاً، ومغتِرفاً. يته فيها، اغِرفُه غرفاًغرفت احلبلَ يف عنقه، إذا ألق: قوهلم

والِغريف، . غرفت البعري أغِرفه وأغرفُه، إذا عقدت له حبالً بأنشوطٍة مثّ ألقيته يف عنقه، فهو مغروف
اعر أبو كبري قال الش. شجر ملتف، ورمبا كانت فيه السباع: والغِريف. ضرب من الشجر: بإسكان الراء

  : اهلذيلّ

  إن الغَِريف يِحن ذاتَ الِقنِْطِر  من يطالعه يقْل لصحابه أم

فعالن، فإنْ كان اشتقاقُه من قوهلم حجا حيجو باملكان، أي أقام به، فالنون : وحجوان. الداهية: الِقنطر
  : اجقال الراجز، للعج. وحجا باملكان، إذا أقام به. زائدة والواو من األصل

  فهن يِعكُفْن به ِإذا حجا

    

وإنْ كان من جح الشيَء جيحه جحاً، . واشتقاق حجوان من احلجو كما أنَّ غزوان من الغزو. أي أقام
  .واجلُح الِبطّيخ الذي يسترخي. إذا سحبه

غار على املدينة فطلبه النيب كُرز بن جابر بن ِحسل بن األجب، قتل يوم الفتح كافراً وكان أ: ومن رجاهلم
وتصغريه كريز، وبه مسي . واشتقاقه من الكُرز وهو اخلُرج الصغري. صلى اهللا عليه وسلم فلم يقِدروا عليه

هذا من احلروف . جبرت العظم أجبره جرباً. فاعل من اجلرب: وجابر. وقد مر تفسري كرز. الرجل كُريزاً
  : ل العجاجقا. اليت جاءت على فعلته ففعلَ

  وعور الرحمن من ولَّى العور  جبر الدين اإلله فجبر قد

  : قال رؤبة. ولد الضب، واجلمع ِحسلة، وقالوا ِحسالنٌ: واحلسل

 رهين حدٍث أو قتِْل كنتُ  لو أنّني عمرتُ عمر الِحسِل

ر األهلية ال واحد هلا من لفظها، وقال بعض أهل البق: واحلَِسيل. إنّ الضب يعمر ثلثمائة سنة: ويقال
جببت السنام أجبه . بِعرب أجب وجمبوب، إذا قُِطع سنامه: واألجب من قوهلم. بل احلسيل الواحد: اللغة
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 ال: قال األصمعي رمحه اهللا. جباً، إذا استأصلته قَطْعاً، وكذلك جببت اِخلصي، إذا استأصلت مذاكريه
  : قال الشاعر. أعِرف للمذاكري واحداً

ٍش ونُمِسكيه بذَناِب ععدب  نامالظهر لي له س أجب  

وجه : واجلَبوب. بئر واسعة غري مطِوية، واجلمع أجباب: واجلُب. وخِصي حمبوب من ذلك. والناقة جباُء
  : قال الشاعر. األرض الغليظ منه

 كأذناِب الثعالب رةُشَّ  لهم نَعم من جاءوا

 جامد منه وذائب رِق  يِجِري الجباب على المفا

  .مدخل الرمح فيه: وجبة السنان. مغِرز طرف الرسغ فيه: وجبة احلافر. واجلُبة امللبوسة معروفة

  اشتقاق أسماء رجال بني تيم األدرم

م بن غالب، وهو من قريش الظواهر وليس من وقد مر تفسري تيٍم األدرم، هو تي. وليس بتيم بن مرة
نيم. األبطحيرمن الد رم من قوهلم. واألدرم مشتقم درماً: والدِرم يدروأحسب أن منه اشتقاق دارم. د .

  : قل الشاعر

  كأن أخمصها بالشَّوك منتِعُل  فُنُقٌ درم مرافقُها ِهركَولَةٌ

ِمشية األرنب : والدرم أيضاً. صرية إذا أسرعت يف مشيها وحركت منِكبيهاِمشية املرأة الق: والدرم أيضاً
  .ضرب من النبت، ممدود: والدرماء. إذا قَصرت خطوها، فاألرنب درماء ودرامة

  .عوف بن دهر بن تيٍم الشاعر، أحد شعراء قريش: ومن رجال بين األدرم

د مر تفسريه، قُِتل يوم الفتح كافراً، وهو صاحب القينتني ِهالل بن عبد اهللا بن عبد مناف، وق: ومنهم
وارتد فأهدر النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه يوم . اللتني كانتا تغنيان جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .خزومي قتلهوتزعم قريش أنَّ سعد بن حريٍث امل. الفتح، قتله أبو برزةَ األسلمي وهو متعلِّق بأستار الكعبة

واشتقاق خِطٍل من اضطراب . عبد اهللا، وبعد العزى، ابنا عبد مناف، كانا يدعياِن اخلَِطلَني: ومنهم
رمح ِخطلٌ، إذا : ويقال. الكالم، وبه لقِّب األخطل الشاعر، خلَطله، زعم أبو عبيدةَ، واضطراب كالمه

  .طويلة األذنني: وشاةٌ خطالء. الً، إذا اضطرب واهتزخِطلَ الرمح يخطَل خطَ. كان يضطرب يف اهتزازه

   رجال بني سعد بن لؤي
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. وأحِسب أنَّ اشتقاق بنانة من البنة. وسعد هو بنانة، وبنانة لقب أمٍة حضنت أوالد سعٍد، وامرأةٌ سوداء

  : قال الشاعر. موضع مرابض الغنم: والبنة. الرائحة الطيبة: والبنة

منه وعيد تُخِْدج اآلرام  نَّةَ الغنِم الذئابوتكره ب  

   زيمة بن لؤيوبنو خ

س بن قُحافة اخلثعميهم عائذة بنت اِخلمعرفون بأُمس. ييوماً مث : واِخلم من أوراد اإلبل، وهو أن ترد ورد
لسبع إىل الِعشر، وهو آخر وكذلك السدس وا. ترعى ثالثاً مث تطلب املاء يوماً وترد يف اليوم اخلامس

  .والواحد ِظمٌء كما ترى. األظماء

 ابن اِخلمس التغليب أن يقتل احلارثَ -  أو األسود بن املنذر -ملّا أمر املنذر بن املنذر : وذكر أبو عبيدة قال
وقد مر !  شر ألمساءنعم يا بن: أنت تقتلين يا بن شر األظماء؟ قال: بن ظامل، قربه ليضرب عنقَه، قال له

  .تفسري عائذة

    

قال . سيف دلوق ودالق إذا انسلخ من اجلَفْن: عبيد اهللا بن املندِلق، من قوهلم: فمن رجال بين عائذة
  .الشاعر

  كأن جبينَه سيفٌ دلوقُ

اإلسالم، مناِبذاً وكان عبيد اهللا فارساً يف . وكان الربيع بن زياِد العبسي يلقّب دالقاً، لكثرة إغارته
  .للسلطان

. واشتقاق مسِهر مفِعل من السهر. علي بن مسِهر بن علي بن عمري، قَضى على أهل املوصل: ومنهم

  : وقال رجلٌ من همدان يوم القادسية. وكذلك فسروها يف الترتيل. األرض اليت مل توطأ: والساهرة

أقِْدم ٍم على األساورهوال  أخا ِنه نادره رءوس ِتهالَنْك 

 تعود بعدها في الحافره حتَّى  قَصرك تُرب الساهره فِإنَّما

هعِد ما صرتَ عظاماً ناِخرب ِمن    

مفْعال من قاس يقيس، وسترى شرحه يف : ومقّاس. مقّاس الشاعر، جاهلي، وامسه مسِهر: ومن بين عائذة
  .موضعه

ويوم طَلْق . ال حر وال قُر: ليلةٌ: وطَلْق من قوهلم. طلٍق الشاعر، وقد مر تفسري عديعدي أبو : ومنهم
w  : قال الشاعر. كذلك
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هم وفارسحموِم يتْبعِر  اليهكالطَّلْق يتبع ليلة الب  

 أي ال خطام وناقةٌ طَلْق،. وعبد طليق، أي معتق. رجلٌ طَلْق الوجه وطليق الوجه، بين الطالقة: ويقال
وكذلك . وطُِلقت من طَلْق الِوالدة. ورجلٌ ِمطالق، أي كثري الطالق. وامرأة طالق، أي مطلَّقة. عليها

  : قال الشاعر. وطُلِّق السليم، إذا تركَه الوجع. الطِّلْق والطُّلق من كل شيٍء يتقاربان يف املعىن

  ُل رأس المطلَِّقكما تعتري األهوا  الهموم الطارقاتُ تعودني تبيتُ

  : وقال اآلخر

  تطَلقُه طَوراً وطوراً تُراِجع

  .ضرب من الدواء: والطَّلْق. وفرس مطلَق األيامن أو األياِسر، إذا مل يكن ا حتجيل

   رجال سامة بن لؤي

  : سامة قال الشاعر: واشتقاق سامة من حجارة املعدِن، يقال للحجر الذي فيه عروق ذهٍب تستبني

  تدحرج عن ِذي ساِمِه المتقارِب  و أنّك تُلِقي حنظالً فوق روِسِهمل

  .وبنو سامة غلب عليه اسم أمهم ناجية، وسترى هذا يف موضع إن شاء اهللا. أي عن بيضهم املُذْهب

اِخلريت بن راشد، وهو الذي خرج على علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه ناحيةَ : فمن بين سامة
. ياِف البحر، فبعث إليه علي رضي اهللا عنه معِقلَ ابن قيٍس الرياحي فقتلَه وهزم أصحابه، وهلم حديثأس

الدليل احلاذق، واشتقاقه من خرت اإلبرة، أي إنه من حذَاقته يدخل يف خرت اإلبرة، أي : واِخلريت
  .يدخل يف ثَقْبها

مفعول من : ومنصور. وقد مر تفسري عباد. سليمانَ بن عليعباد بن منصور قاضي البصرة ل: ومن رجاهلم
  : قال الراعي. السيب والعطاء: والنصر أيضاً. ضد اخلَذْل: والنصر. النصر

  بالد تميم وانصِري أرض عامِر  انسلخَ الشهر الحرام فودعي ِإذا

  : وقال أيضاً

 ي بعده كلَّ قائِلفأسكَتَ عنِّ  أبوك الذي أجدى علَي بنصِرِه

  .وسترى اشتقاق هذه األمساء يف مواضعها إنْ شاء اهللا. أي بعطائه

  : ومن رجال

   بني عامر بن لؤي
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عمرو بن عبد ود بن أيب قيس، كان فارس قريٍش يف اجلاهلية، بل فارس كنانة، قتله علي بن أيب طالب 
ويف . وود بفتح الواو وكسرها. صنم:  وود.وقد مر تفسري عمرو، وعبد. رضي اهللا عنه يوم اخلندق

ود وِود بالضم والكسر، وقد : وقالوا من احلب. صنم أيضاً: سواع" وال تذَرنَّ وداَُ وال سواعاً: "الترتيل
وأهل .  وتداوتدت الوِتد أِتده: وتقول متيم. جبلٌ معروف: ود". ِوداً"و" سيجعل هلُم الرمحن وداً: "قرئ

واملودة والِوداد متقاِربان، وكأنَّ الِوداد مصدر . ويقال الوتد والوِتد، لغتان. أوتدته إيتاداً: احلجاز يقولون
مفعلة من الود؛ ألنها كانت موددة، فقلبوا احلركة وأدغموا الدال يف الدال، فقالوا : واملودةُ. واددته ِوداداً

  : قال النابغة. هكذا يقول أبو عبيدة. مجع ود كما أنَّ األشد مجع شد: واألود. مودة

  بعض األود حديثاً غير مكذوِب  كأنِّي لدى النُّعمان خبره إنِّي

    

وهو الذي . سهيل بن عمرو، وكان من رجال قريٍش يف اجلاهلية، مث أسلم فحسن إسالمه: ومن رجاهلم
حي رجاهلمبعثته قريش ذكره، ومر ة، وقد مرهم وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديِبياهلُدنةَ بين ِكم.  

ِعيص بن عامر بن لؤية: ومن رجال بين ميصمرو، وعوع ،ِعيٍص: نزار، وعبدِعيٍص من . بنو مواشتقاق م
مِعص الرجل فهو .  واالسم املعصوجع يصيب الرجلّ يف عصِبه من كثرة املشي،: واملَعص. املَعص

وبنو عصية هؤالء ناقة يف . وأما عصية فتصغري عصاً، وقد مر ذكره. وقد مر تفسري نسِبه. ممعوص ومعيص
  .بين سلَيم

أبو جندل بن سهيل، وهو الذي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديِبية وقد وقَع : ومن رجاهلم
  .ده إىل قريٍش، وله حديثالصلح، فر

واشتقاق سِليٍط من . وسِليط بن عمٍرو أخو سهيل بن عمٍرو، من مهاجرة احلبشة، قُِتل يوم اليمامة
الزيت، وبلغة : والسليط بلغة اليمن. سليط اللسان، مدح للرجال عيب للنساء: السالطة، من قوهلم

  : قال امرؤ القيس. الدهن: غريهم

  لسليطَ للذُّبال المفتَِّلأهان ا

سلَّط اهللا عز وجلّ عليه كذا : فُعالن من السليط، من قوهلم: والسلْطان. بطن من بين متيم: وبنو سليٍط
وللسلطان يف الترتيل مواضع، فمنها ما يكون يف معىن الربهان، ومنها ما يكون يف . وكذا، كأنه أمكنه منه
  . ثناؤه أعلم بكتابهمعىن القُدرة؛ واهللا جلّ

  .عبد ود، وقد مر: ومن رجاهلم وفُرسام

مفعلة : ومنه اشتقاق خمْرمة. عبد اهللا بن مخرمة بن عبد العزى، كان من املهاجرين األولني: ومن رجاهلم
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الطُّرق يف : واملخارم. تهومنه خرمِت البرةُ أنف البعري، إذا شقَّ. من خرمت الشيَء أخِرمه خرماً، إذا شقَقته
ِرمخعِر. الِغلَظ من األرض أو الِقفاِف، واحدها مم يف الشل البيت: واخلَرنقصانُ حرٍف من أو .

  .موضع: واملُخرمة. موضع أيضاً: واخلَرماء. موضع بنجد: واألخرماِن

واشتقاق . جرين األولني، وشهد بدراًأبو سبرة بن أيب رهم بن عبد العزى، وكان من املها: ومن رجاهلم
  : قل امرؤ القيس". ِإسباِغ الوضوء يف السبرات: "ويف احلديث. سبرة من الغداِة البادرة، واجلمع سبرت

ةً ويأكُلْنعدةً حبشيآ جمهاِت  بربالماِء في الس وبشر بن برد  

. ومنه سبر اِجلراح للِقصاص باِمليل الذي يسمى اِملسبار. سرباًسربته أسبره : يقال. تقدير الشيء: والسبر

ابريالناس نه منسوب: والس قال الشاعر. كلُّ ثوٍب رقيق، وليس كما يظن :  

ج بينَه أقبتنس المكفَِّف  تظلُّ الريح وبين القميص السابري  

واشتقاق . وا يكفُّون أذيالَ القُمص وأطرافَها بالديباجالرازقي أيضاً، وهو الرقيق واملكفَّف، كان: ورواه
وأحسب . أرهمت السماء إرهاماً. رهم من الرهم والرهام مجع، الواحدة ِرهمة، وهو املطر اللين السهل

بطن :  وبنو رهٍم.وكلُّ شيء ليٍن سهٍل فهو رهم. وقد مست العرب رهماً ورهيماً. املَرهم من هذا اشتقاقُه
  .من بكر بن وائل، ينسبون إىل أمتهم

هشام بن عمرو بن ربيعة، وهو الذي قام بأمر الصحيفة اليت كتبتها قريش على بين هاشم، : ومن رجاهلم
اليت تسمى صحيفَة القطيعة، ومل يبِل فيها أحد بالَءه، فأخذَها ليحرقَها فوجدوا األرضةَ قد أكلَتها إال 

  ".ك اللهمبامس"

    

. وكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم. عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، منافق وكان من املهاجرين: ومنهم

إن : مث قال". كتب عزيزاً حكيماً" وكانَ اهللا غَفُوراً رحيماً"وكان إذا أملَى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومن أظْلَم ممن افْترى على اِهللا كِذباً أو قالَ أُوِحي إيلَّ : "فيهفرتلت ! كان حممد يوحى إليه فإنه يوحى إيل

وأهدر النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه يوم فتح مكة فأجاره عثمان، وهو أخوه من " ومل يوح إليه شيء
:  سرحاًأتاك الشيء: واشتقاق سرٍح إما من السرح، وهو ضرب من الشجر، وإما من قوهلم. الرضاعة

وكلُّ شيٍء سهضلته فقد . سيور تقد وتشد ا نعال اإلبل على أرساغها، واجلمع سراِئح: والسريح. سهالً
. الغاِدي إىل املرعى وكذلك اإلبل: والسارح من الغنم. ومنه تسريح الشعر. الذئب: والسرحان. سرحته

اسم فرٍس لبعض فُرسان : وسراِح يف وزن فَعاِل. عىاملر: واملسرح. إبلٌ سارحة وغنم سارحة: يقال
  : قال الشاعر. العرب
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  على مزدهى يهفو وليس بطائِر  بأميِة سراِح وينتحي يفدي

: ولبيد. أبو لَِبيد بن عبدة بن جابر، كان أحد فُرساِن قريش يف اجلاهلية وشعرائها: ومن رجاهلم وفرسام

  وهو الذي يقولك . ويسمى اجلُواِلق لبيدا، وقد مر تفسريه. د باألرض يلبد لُبوداًلَِب: فعيل من قوهلم

 ستَرِجعها بصغِر رسالَتُه  يا أيها المهِدي إلينا أال

  وال عوفاً وال قيس بن دهر  وأبيك ما تُغِْني سهيالً فال

  .شديد بن عامر بن لَِقيط: ومن شعرائهم يف صدر اإلسالم

. وشريح تصغري شرح. وهو عبيد اهللا بن قيس بن شريح. ومنهم عبيد اهللا بن قيس الرقَيات الشاعر

  .وشرحت املسألةَ، إذا أوضحت عنها. ومنه شرحت اللحم تشرحياً. اإليضاح: والشرح

أَنْ جاَءه . بس وتولَّىع: "ومنهم عمرو بن قيس، وهو ابن أم مكتوٍم األعمى، الذي أنزل اهللا عز وجل فيه
واشتقاق عنكَثة من . وقد مر تفسر عاتكة. واسم أم مكتوٍم عاتكة بنت عبد اهللا بن عنكَثة" األعمى

  .خلطُك الشيء بعضه ببعض: والعكْث. العكْث والنون زائدة

: وِخداش. ِلمةَ يوم اليمامةِخداش بن بِشري بن عاصم بن رحضة، الذي يقال إنه أحد قتلي مسي: ومنهم

وعاصم فاعل . وقد مسوا ِخداشاً، ومخاِدشاً. خادشته خمادشةً وِخداشاً. مصدر املخادشة، وقد مر تفسريه
. عصمت الرجلَ أعِصمه عصماً، إذا وقيته من شيِء خيافُه فأنت عاصم، والشيء معصوم: من قوهلم

وقد مست العرب عاصماً، . باقي أثَره، وهو العصيم أيضاً: وعصم الشيء. وكاؤه: وِعصام الوعاء
وأما اشتقاق رحضة فهو فَعلةٌ من . الذِّراع، واجلمع معاصم: واِملعصم. وعصيماً، وعصيمة، وِعصاماً

اخلشبة اليت يدق : واِملرحاض. رحضت الثوب أرحضه رحضاً فهو رحيض ومرحوض، إذا غسلته: قوهلم
يف املاء قال الشاعر. ا الثَّوب :  

بأيدي الغاسالِت رحيض الءم  

  .مواضع معروفة: واملراحيض

مِكرز بن حفص بن األخيف، كان من أحِد رجاهلم وفرسام وهو الذي قتل عامر بن يزيد بن : ومنهم
: والتكرز.  ِمفعل من التكرزواشتقاق ِمكْرز وهو. عامر بن امللوح الليثي، فكان السبب بني كنانة وقريش

وزعم قوم أنَّ . وحفصته، إذا مجعته بيدي. الزبيل من األدم ينقَل به التراب من البئر: واحلَفْص. التجمع
أن تكون إحدى عيني الفرِس زرقاَء : واشتقاق أخيف من اخلَيف. وال أُِحق ذلك. الدجاجةَ تسمى حفْصةَ

ومسيت . وكلُّ لونِني اختلَفا وافترقاُ فهو خيف. فرس أخيف بين اخلَيف، واألنثى خيفاء. ءواألخرى كحال
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واخلَيف من هذا اشثقاقُه؛ ألنه هبوط وارتفاع، وحجارةٌ . اجلرادةُ خيفانةً، إذا ظَهر سواد يف صفرا
  : قال الشاعر. ِجلد ضرع الناقِة إذا عظُم ثديها: اخلَيف. ختتلف ألوانها

 شيٍخ كالوبيل يلَنْدِد عقيلةُ  فمرتْ كَهاةٌ ذاتُ خَيف جاللةٌ

  .وخيف من هذا

بسر بن أيب أرطاة بن عومير بن ِعمران بن احلُلَيس بن سيار ابن ِنزار، بعثَ به معاويةُ إىل أهل : ومنهم
قُثَم وعبد الرمحن، :  بن العباس منها، وقتل بنيهاليمن ليقتل شيعةَ علي رضي اهللا عنه، فأخرج عبيد اهللا

    : ابني احلارثية، اليت قالت فيهما

  كالدرتين تشظَّى عنهما الصدفُ  من أحس بنَيي الذَيِن هما يا

ري وكلُّ غٍَض ط. رجلٌ بسر، إذا كان شاباً: واشتقاق بسر من الشيء الغض الطري يقال: وله حديث
  : نبت من الشجر، قال الشاعر، الشماخ: واألرطى. فهو بسر

  خُدود جوازٍئ بالرمل ِعيِن  اَألرطَى توسد أبرديِه إذَا

يضاء وِبيض: وِعنييناء، مثل بسائر نسبه. مجع ع من : واألرطاة. وقد مر واحد األرطى، وهو ضرب
تصغري ِحلْس، وهو كساُء : وطٌ، أي مدبوغٌ باألرطَى، ابن احلُلَيس، وحليسيقال أدمي مأر. الشجر يدبغ به

بنو فالٍن أحالس : ويقال. احتلَس النبت، إذا متَّ وخضر: ويقال. يطرح على ظهر الدابة حتت اإلكاف
: احلَلَس. سائر ألواالونٌ يف احلمري خاصةً، لونُ سواٍد يغشاها : واحلُلْس. اخلَيل، أي ال تفُاِرق ظهورها

ابن مِعيص ابن عامر، وقد . فعال من السري: وسيار. مصدر حِلس يحلَس حلَساً، وهو اِحلرص على الشيء
مر.  

  رجال بني كعب بن لؤي 

جمح الفرس جيمح : إما من قوهلم: وجمح مشتق من شيئني. جمح بن هصيص بن عمرو بن كعب
موحِجماحاً،، إذا عزه على ِعنانه، فهو جامح وجِب، إذا : أو يكونُ من قوهلم.  راكببالكَع مجح الصيب
  .بطن من قضاعة: وبنو جماٍح. وقد مسوا جماحاً، وجميحاً. رمى به يف اللعب

مجلٌ مظعونٌ، إذا : وقد مر عثمان، واشتقاق مظعوٍن من قوهلم. عثمان بن مظعون: ومن رجال بين جمح
حبلٌ يشد به اهلودج على البعري، وبه مسيت الظَّعينة، وال تسمى املرأةُ ظعينةً : و الظِّعان. شد عليه الظِّعان

. ظعن القوم، إذا ارحتلُوا: وقالوا. حىت تكونَ هودج، مث كثُر ذلك يف كالمهم حتى لزم املرأةَ اسم الظعينة

  : قال النابغة
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   الظِّعاِنكما حاد األزب عن

ر من كلِّ شيء: األزبذعر، فهو يبومثلٌ من أمثاهلم. البعري الذي على أجفانه و" :فُورن كلُّ أزب."  

يص من اهلصصواشتقاق ه .اً: يقال. الشديد. الوطء: واهلصصه هصه يهانُ. هصصرجٍل من : وه لقب
  .فُرسان العرب

ذي يرمى به معروف، وال يسمى سهماً حتى يكون عليه نصلٌ وِريش، والسهم ال. أخو جمح: وسهم
خمطّط : وبرد مسهم. داء يصيب اإلبلَ شبيه بالعطاش: والسهام. الريح احلارة: والسهام. وإالَّ فهو ِقدح

  : قال الشاعر. وسهم وجهه، إذا ضمر، فهو ساهم من مرٍض أو ِعلَل. كأفواق السهام

  شربت فوارسها نقيع الحنظِل  ساهمةُ الوجوِه كأنَّما الخيلو

  .وتساهم القوم، إذا تقارعوا على الشيء. وبيين وبني فالن سهمةٌ، أي نسب وقَرابة

. غنم ِصغار اجلُروم تكون يف احلجاز: وبنات حذٍَف. طائر شبيه باإلوز: وحذَفة. تصغري حذَفة: وحذيفة

". تراصوا يف الصفوف ال تخلَّلكم الشياطني كأنها بنات حذٍَف: " صلى اهللا عليه وسلمويف حديث النيب

  .حذَفت الشيَء، إذا قطعته؛ وما يسقُط منه فهو احلُذَافة: ويقال

 وقال عمر .اخلفَّة يف كالٍم أو مشي: واشتقاق ِحذْمي بن سهٍم، من احلَذْم، واِحلذْمي ِفعيل، وأصل احلَذْم
اسم مرٍة، ويقال هو من : وحذَام" إذا أذَّنت فترسلْ، وإذا أقمت فاحِذم: "رمحه اهللا ملؤذِِّن بيِت املقدس

  : قال الشاعر. هذا

  فإن القوَل ما قالتْ حذَاِم  قالت حذَاِم فصدقُوها إذا

  .اسم فرٍس مشتق من هذا: وحذَمةُ

ح النميف حلْقَِة أيب حامت قالأخربنا أبو الس قبلَ : مريي تخة على راحلٍة يل، فأنصرليلةً أريد الب أقبلت
يا حذَمه، يا حذَمه، يا : فلما ركبت إذا صائح يصيح. دخوهلا ألصلَّي، فأصبت قُنفذاً فجعلُته يف ِخماليت

قنفذُ ترتُو يف اِملخالة، واعتاصت علي ناقيت، فأرسلت وأقبلِت ال: قال! حلوبة الينمةْ، من عاقها عاقَه اهللا
  .القنفذَ فمرت حنو الصوت، وسارت يب الناقةُ

اللهم : ومن دعائهم. رأيت الشيء أرأَبه رأْباً، إذا أَصلحته: وِرئاب بن سهٍم مهموز، واشتقاقه من قوهلم
وأما اِملروب غري . القطعة من اخلشب يشعب ا: ؤبةوالر. الفساد: والثَّأي. أصلح فسادنا: أي. ارأب ثآناً

  .مهموز، فهو اإلناُء يروب فيه اللَّنب

    

كان يونس يف حلقة أيب عمرو بن العالء، فجاء شبيل بن عزرةَ : أخربنا أبو حاٍمت عن األصمعي قال
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أال تعجبون : ى له ِلبد بغلته، فقال شبيلالضبعي فسلَّم على أيب عمرو بن العالء، فرفعه يف جملسه وألق
فما متالكت إذْ ذكَر رؤبةَ أن قمت : لرؤبتكم هذا؟ سألته عن اشتقاق اِمسه فلم يدر ما هو؟ قال يونس

لعلَّك تظن أنَّ معد بن عدنانَ كان أفصح من رؤبة؟ فأنا غالم رؤبة، فما : فجلست بني يديه مث قلت
. وما أردت، هذا رجلٌ شريف قَصدنا: فقام مغضباً، فقال أبو عمرو: والروبة والروبة؟ قالالرؤبة والروبة 

الساعة تِمِضي : الروبة: مث فسر لنا يونس فقال. فقلت واهللا ما متالكت إذْ ذكر روبة أنْ قلت ما قلت: قال
لنب حامض يصب على لٍنب : والروبة. جتهمقُمت بروبِة أهلي، أي حبا: احلاجة؛ يقال: والروبة. من الليل

الِقطعة من : والرؤبة مهموز. أعِطين روبةَ فَحلك، أي جمامه: والروبة من قوهلم. حليٍب حتى يروب
  .ومنه اشتقاق رئاب. اخلشب يرقَع ا القَعب

بنو قيِس بن : بو أمية، والزبريحارثٌ، وعدي، ورئاب، وحذَافة، والفاكه، وحنطَب، وأ: ومن رجاهلم
وكان قيس بن عدي سيد قريٍش يف دهره غري مدافَع، . عِدي، كانوا من رجال قريش، يلقَّبون الغياطل

  : وكان عبد املطلب يرقِّص ابنه احلارث أو الزبري فيقول

  كأنه في العز قيس بن عِدي  بأبي يا بأبي يا بأبي يا

  .فسري احلارث، وحذَافة، ورئابوقد مر ت

رجل فِكه، أي ضحاك مزاح، وهو مأخوذ من الفكَاهة، وهو اِملزاح بعينِه : واشتقاق الفاِكِه من قوهلم
. وقوم فَِكهونَ، أَي الهون. وتفاكَه القوم، إذا متازحوا. غزيرةٌ طَيبة اللنب: وناقةٌ مفِكهةٌ. وحسن اخلُلق

فمن املُزاح " فاكهون"فمن قرأ " فاكهون"و" فَِكهون: " الترتيل واهللا أعلم، وقد قرئوكذا فسر يف
  .واهللا عز وجل أعلم بكتابه. فمن اللَّهو" فَِكهون"واملُفاكَهة، ومن قرأ 

طَبنوح طُبنش من أحناش األرض: وحنظَب بالظاء املعجمة. حقال الراجز. الذَّكَر من اجلراد: واحلُن :  

 دباساء توفِّي الِمقْنَبا إالَّ  آليتُ ال أجعُل فيها حنظُباً

مجع : كساٌء فيه احلشيش، أو اجلراد وما أشبهه، والغياطل: األنثى، واِملقْنب: والدباساء. الذكر: فاحلُنظُب
  : ر قوم بيت زهريوفس. كُنا يف غَيطَلٍة من الليل: غيطلة، وهو الشجر امللتف، واختالطُ الظالم؛ يقال

  خافَ العيون فلم ينْظَر به الحشَك  استغاثَ بسيٍء فز غَيطلٍة كما

  .ولدها: البقرةُ الوحشية، والفَز: الغيطلة: قالوا هاهنا

  .ابنا ضبرية بن سعيد بن سعد ابن سهم: أبو وداعة، وأبو عوف: ومن رجاهلم

ودعت الرجلَ وداعاً، بفتح : وقوهلم. ِه والدعة، وقد مست العرب وداعة ووديعةفاشتقاق وداعة من الترفي
وطائر أودع، إذا كانَ يف أصل ذَنبه . ضرب من صدف البحر: والوداع. الواو، ووادعته موادعةً وِوداعاً
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 ودعته يف معىن تركته؛ إذا :دع هذا، وال يقولون: وتقول العرب للرجل. أو مقدم صدره ريشةٌ بيضاء
و أودعت فالناً وديعةً أوِدعه ". ما ودعك ربك وما قَلَى: "ويف الترتيل. تركت: صاروا إىل هذا قالوا

  .بطونٌ من العرب: وبنو وديعةَ، وبنو وادعة. بطن من العرب: وبنو واِدعةً. إيداعاً

  ومن رجال بني سهم وعظمائهم 

وكانت له قينتاٍن جيتمع إليهما ِفتيانُ قريش أبو هلٍب وأشباهه، وهو الذي . مر ذكرهقيس بن عدي، وقد 
 قريش ب مدفوناً، فقطَعتمه على ِقياِنه، وكان غزاالً من ذهِرقة الغزال من الكعبة ففعلوا، فقَسم بسأمره

  : ، فلذلك يقول بعض شعرائهارجاالً ممن سرقه، وأرادوا قَطْع يِد أيب هلب فحمته أخوالُه من خزاعة

مبعدما ه نافية اإلزميل فوقَ البراِجم  منعوا الشيخَ الممرأى ح  

أصول اَألصابع اليت تظهر يف ظاهر الكف إذا قبضت على : حدها، والرباجم: الشفْرة، واحلَمة: واإلزميل
  .شيء

  :  بن عدي، وهو الذي يقولعبد اهللا بن الزبعري بن قيس: ومن رجاهلم وشعرائهم

 جزع الخزرِج من وقْع األسْل  أشياِخي ببدٍر شَِهدوا ليتَ

    ِحن حكَّتْ بقُباٍء بركَها واستحر القَتْل في عبد األشَْل

    

  .أَراد عبد األشهل، وهم فخذٌ من األنصار

  : وهو الذي يقول

 أختُ بني سهِم لدتْ  هللا قوم و أال

ةُ الخَصِم مناٍف  وأبو عبِد هشامرِمد 

حيِن أشباكمِم  وذُو الرزمن القُوِة والح 

 ِمن كَثٍَب يرمى وذا  يذوداِن فهذاِن

  نَعوا الناس من الهزِم  يوم عكاٍظ م وهم

 من الرحيان يقال ضرب: والزبعر. رجل ِزبعرى، إذا كان غليظاً كثري الشعر: واشتقاق الزبعري من قوهلم
  .غليظةٌ كثرية شعر اجلسد: وامرأة ِزبعراةٌ. هو املرو

احلارث بن قيس، وهو الذي كان إذا وجد حجراً أحسن من حجر أخذه فعبده، وفيِه : ومن رجاهلم
w  ".أَفرأيت من اختَذَ إهلَه هواه: "نزلت
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: واشتقاق السائب من قوهلم. ئف شهيداًوالسائب بن احلارث كان ِمن خيار املسلمني، قُِتيل يوم الطا

البلح وأكرب : والسياب. اجلاري على وجه األرض: واملاء السائب. ساب يسيب، إذا جاد ونال من النيل
البعري ينِذر الرجلُ إذا قِدم من سفٍر أن يسب بعريه، فيعِمد إىل ظهره فيِكِسر منه : والسائبة. من البلح قليالً

وكذلك فسر يف الترتيل واهللا عز وجل . مثّ يدعه فال يركَب وال يهاج، وال يمنع من ماٍء وال مرعىفَقارةً، 
". يركب احلرام من ال حاللَ له: "تركب احلرام؟ فقال: ورِكب رجلٌ من العرب سائبةً فقيل له. أعلم

  .فأرسلَها مثالً

واشتقاق حجاٍج من . قريٍش، قُِتل يوم بدٍر كافراًاحلجاج بن احلارث بن قَيس، من فُرسان : ومنهم
حججت العظم أحجه : أو من قوهلم. كثري احلج، أي فَعالٌ من ذلك: حجاج: إما من قوهلم: شيئني

السنةُ، : واِحلجة. ومنه احلَج. وكلُّ شيٍء قصدته فقد حججته. حجاً، إذا قطعته من شجٍة فأخرجته
ومنه . الطريق الواضح: واحملَجةُ. ومسي شهر ذي اِحلجة ألنه آخر السنة اليت هو منها. لواحدةا: واِحلجة

  : قال الشاعر. القصد إىل الشيء: واحلج. احلُجة اليت حيتج ا اإلنسان، كأنه يوِضح عن نفْسه

التٌ حوَل قيِس بن عاصٍم فهمون إذا  أهعدكوثَراأدلجوا بالليل ي  

لوالً كثيرة وأشهدفَرا  من عوٍف حزعبرقاِن المالز ون ِسبيحج  

بقَّة، وهو يف هذا املوضع الِعمامة: والسعفران. الشها بالزغُ عمائمصبر أبو . وكانت سادةُ العرب توفس
 اج حاجأن أذكره ويقال جلمع احلج عبيدةَ هذا البيت تفسرياً ال أحبقال الشاعر، جرير. وِحج :  

  ِحج بأسفِل ذي المجاِز نُزوُل

  : النفَاخة على رأس املاء من املَطَر قالت احلنفية: واحلَِجيج أيضاً واحلَجاة، وليس من هذا

 وعيني كالحجاِة من القَطِْر ِحزاقاً  أقلِّب طرفي في الفوارِس ال أرى

ومنه اشتقاق حجوة، . فأما احلَجو فالضن بالشيء.  باملكان، إذا أقام بهحجا: ويقال. ومجع حجاة حجى
وة. وهو اسمجةُ، وهو تصغري حيجة فنقُلت عليهم الواو بعد ياء ساكنة . وكذلك حويجوكان أَصله ح

: ويقال. كذا، أي جدير بهفالنٌ حِجي بكذا و: ويقال. العقل: واِحلجا. فقلبوها ياًء وأدغموا الياَء يف الياء

حاجيتك يف كذا وكذا، وهي : واحلُجيا من قوهلم. أجِدر به أن يفعل: أحِج به أن يفعلَ، كما يقولون
. لك فرض: ما كذا وكذا؟ فإذا أصاب قالوا: احملاجاة، وهو من اللِعب الذي يلعب به الصبيان يف قوهلم

تصغري حجوى، : واحلُجيا. أي ِضني بك! يا حجيا عليك: ولونولغةٌ ألهل اليمن يندبون به امليت، يق
  .مقصور

wخنيس بن حذَافة، وهو زوج حفصةَ بنِت عمر رضي اهللا عنه قبلَ النيب صلى اهللا عليه : ومن رجاهلم
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  .وسلم، هاجر إىل احلبشة، وقُِتل يوم بدٍر مسلماً

  .وقد مر.  بدٍر كافراًأبو العاص بن قيس، قُِتل يوم: ومن أشرافهم

نبيه ومنبه ابنا احلَجاج، قُِتال يوم بدٍر كاِفرين، وكانا سيدي بين سهم، ويف ذلك يقول أبو عزة، : ومنهم
  : وكان شاعر قريش

  وابنَي ربيعةَ خير خَصِم ِفئاِم  نُبيهاً خَلْفَهم ومنَبها تَركوا

     : قال الشاعر. الشيء يِضيع فال يطلَب هلواِنه أو لقلَّتِه: والنبه.  نبٍهونبيه ميكن أن يكون تصغري

  في ملٍب من عذارى الحي مفصوم  دملج من ِفضٍة نبه كأنَّه

علٌ ومنبه مفَ. ورجل نبيه، أي عايل الذكر. ويقال هذا خير نابه، أي عظيم. املرتفع الذَّكر العايل: والنابه
وفالن أنبه من . أي عرفتك مكانه. نبهتك عن كذا وكذا. نبهه من نومه تنبيهاً: من االنتباه، من قوهلم

ونبه الرجلُ . ومنه اشتقاق نبهان، وهو أبو قبيلٍة من طيئ. والنباهة املصدر. فالٍن، أي أشهر منه يف الناس
  .نباهةً، إذا صار نبيهاً

  . العاِص بن أمية، قِتلَ يوم بدٍر كافراً:ومن رجاهلم

و فيه يقول . ومنهم صبرية بن سعيٍد، من املعمرين، عاش مائةً ومثانني سنةً، وأدرك اإلسالم فلم يسِلم
  : الشاعر

  د صبيرةَ السهمي ماتا  يأمن الحدثان بع من

 تاوكان ميتتُه افِتال ب  سبقَتْ منيتُه المِشي

  .أي فُجاءة

  من دوِن أهِلكم خُفَاتا  ال تَهِلكُوا فتزودوا

رجلٌ . ضج اجلزع: والصبر. والصِرب هو هذا الدواء املر، بفتح الصاد وكسر الباء. تصغري صبرة: وصبرية
. والصِبري سحاب أبيض. قُِتل صبراً، أي حِبس حتى قتل: احلبس، ومنه قوهلم: صابر وصِبري، والصبر

اقتلوا القاتلَ : "ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم. وبيع الصبرة معروف. حرةٌ معروفة: وصبارةُ
وأَصلُه أن رجالً أمسك رجالً حىت قتلَه، فحكم النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا، ِبقَتِل ". واصِبروا الصابر

قال . أعاله: فالرجل مصبور إذا كان حمبوساً، وأَصبار كلِّ شيء. ابس حتى ميوتالقاتِل وحبس احل
  : الشاعر

  وطفاء تملؤها إلى أصبارها
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  .العاِص بن وائل، أبو عمرو بن العاص، كان سيداً مطاعاً يف قريش: ومن رجاهلم

صبأَ ابن : فقالوا. ت علي قريشملَّا أسلمت دخلت املسجد فوثب: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
فتفرقُوا ! أنا له جار: فما شكَكْت يف اهلالك، فإذا رجلٌ آدم جسيم، عليه برداِن أسوداِن يقول! اخلَطَّاب

  .عني

: والوألة. واشتقاق وائل من قوهلم وأل يِئلُ وأْالً، إذا جنا من الشيء وائل أي ناج. وقد مر تفسري العاص

واءلت الرجلَ مواءلةً : ويقال. تجنب الوأْلة ال تِرتهلا: يقال. ع مراِبض الغنم وأبعاِرها، وهي الدمنةموض
وفيه " ِإنّ شانئَك هو األبتر: "ويف العاِص بن وائٍل. املباِدر ليعجِز: واملُوائل. ووئاالً، إذا طَلبك فأعجزته

  .الثالث اآليات" أَرأَيت الذي يكذِّب بالدين: "نزلت

  تسمية رجال بني جمح

حملٍَف: ومن رجال بين جةُ بن خيأم.  

ومثلٌ من . وكالم خلْف، إذا كان خطأً. خلَف صاحل وخلَف سوٌء: وخلَف من قوهلم. وقد مر تفسري أمية
تغير ِفم اِإلنسان من : واخلُلوف. ، للرجل يكِثر الصمت مث يتكلَّم باخلطأ"سكت ألفاً ونطَق خلْفاً: "أمثاهلم

. الطَّريق يف الرمل: واخلَِليف. احلي يغزو رجالُهم ويبقَى النساء، حي خلوف: واخلُلوف. صوٍم أو جوع

الذي يحِمل الدلو من البئر إىل حوض اإلبل، والذي يستقى من بعد فيجيء باملاء إىل احلي، : واملُخلف
وتركْت . ثَمر بعد ثَمر: وخِليفة الشجر. وأما خلفاُء فجمع خليف. اجلمع خالئفوخِليفةٌ معروف، و

  : قال زهري. القوم ِخلْفةً، أي خمتلطني بعضهم يف بعض

  وأطالُؤها ينَهضن ِمن كلِّ مجِثِم  الِعين واآلرام يمِشين ِخلْفةً بها

. خلَف اُهللا عليك خبٍري: وتقول. الرجلُ موِعده إخالفاًوأخلَف . آخر عموٍد من أعمدة اخلباء: واخلالفة

وشِرب دواَء فأخلفَه . وأَصابت اإلنسانَ ِخلْفَةٌ. قُراها: ومخاليف اليمن. كثري اِخلالف: ورجلٌ ِخلَفْنةٌ
  : قال الشاعر. وبعري مخِلف، إذا أتى عليه سنةٌ بعد بزوله. إخالفاً

 عاميِن حديثٌ سن مخِْلفُ  ن منِّيما تَنِقم الحرب العوا

قُِتل أميةُ يوم بدٍر . شجر معروف: واِخلالف. وقد مست العرب خلَفاً، وخِليفاً وخليفةَ، وخلَيفاً وخلَيفة
  .كافراً، وكان من عظماء قريش
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يقال صفْوانٌ وصفاً . الصلبةاحلجارة والصخرة : واشتقاق صفْوان من الصفَا والصفا. صفْوان بن أمية
  : قال الراجز، األخيلُ" صفْواٍن علَيه تراب: "ويف الترتيل. مقصور، الواحدة صفاةٌ، وجيمع صِفي أيضاً

كأن من النَِّفي مثُنَى  ِمن طُوِل ِإشراِفي على الطَِّوي  

واقعم ِفيالطَّير على الص   

وقد مست . ماٌء يف متن الصفا: ويقال. وصفاء الشيء، أي نقاؤه من الكدر.  ممدودوالصفاء من املصافاة
واصطفيت الشيَء، أي اخترته، وهو . وفالنٌ ِصفُوة فالٍن، أي صديقه. اسم امرأٍة: وصِفيةُ. العرب صِفياً

  .افتعلت من الصفاء

فأما اَألب بالتنفيل فاملرعى، من قوله .  كان أصله أَبوتصغري أٍب خمفَف، ألنه: وأبي. أيب بن خلَف: ومنهم
  : قال الشاعر. العار: واِإلبة". وفاكهةً وأَباً: "عز وجلّ

  فكفى بِه ِإبةً علَي وعارا

:  خلٍف نزلتويف أبي بن. أُيب قَتلَه النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحٍد مبارزةً حبربٍة، وأخذَ سيفَه ذا الفَقار

"لْقَهخ ِسيلنا مثالً ون بره وينفُخه يف "وضظٍْم حائٍل، فجعل يفُتصلى اهللا عليه وسلم بع ه جاَء النيب؛ فإن
وزعموا أنَّ بالالً رمحه اُهللا ورجالً من األنصار، قَتالَ أميةَ بن ! من يحيي هذا يا حممد؟: الريح ويقول له
  .بن أميةَ، يوم بدرخلَف، وعِلي ا

وكان ابن إسحاق حيدث عن عبد الرمحن بن عوف يف املغازي أنه ملا هزم املشركونَ قال عبد : قال
وكان عبد الرمحن يف اجلاهلية يسمى عبد . فسلَبت أدراعاً فحملتها، فإذا أميةُ آخذٌ بيد ابنِه علي: الرمحن

هل لك يف : ما تشاء؟ فقال: فقلت! يا عبد الرمحن: أُكلِّمه، فقال يلفلم ! يا عبد عوف: عوف، فقال يل
فالقيت أدراعي وأخذت بأيديهما فلِقينا باللٌ، وكان أميةُ . أن تأِسرين وابين فنحن خري لك من أدراعك

كان عبد ف. فاعتورومها بأسيافهم حتى قتلومها! أمية بن خلٍَف رأس الكفر: يعذِّب الناس مبكة، فقال
  .ذهبت أدرعي وقُِتيل أُِسِريي: الرمحن يقول

  .وكان أميةُ موىل بالٍل، فاشتراه أبو بكٍر رضي اهللا عنه وأعتقَه

وكان ربيعةُ هذا من آنِف العرب . وسترى تفسري ربيعةَ يف موضعه. ربيعةُ بن أميةَ بن خلَف: ومنهم
اخلمر، وحلف أن ال يقيم بأرٍض حد فيها، وال يدين من وأسخاهم، وجلَده عمر رضي اهللا عنه احلد يف 

  .حده، فحمله اَألنف إىل أن أتى الروم فمات ا نصرانياً

إما من الزماع، : واشتقاق زمعة من شيئني. دهبل دهبلةً، إذا مشى مشياً ثقيالً. أبو دهبل: ومن رجاهلم
وتقول . واملصدر الزماعة والزماع. رجلٌ زميع، أي ماض يف األمور: موهو العزم على الشيء، من قوهل
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أو يكون من الزمع، والزمعةُ املتعلِّقة فوق الظَّلف كالظُّفر من الشاء والظِّباء . أزمعت كذا وكذا: العرب
  .شبيه بالفَزع يعتري اإلنسان: والزمع. وما أشبههما

. من ِحفْظه! له قَلْباِن: كان من أحفَِظ الناس، وكانوا يقولون.  مر تفسريهوقد. وهب بن عمري: ومنهم

فأقبلَ يوم بدٍر منهزماً، نعاله واحدةٌ يف يِده، ". ما جعل اُهللا لرجٍل ِمن قَلبيِن يف جوفه: "فأنزل اهللا عز وجلّ
فما : قالوا. هي يف رجلي: ين نعالك؟ قالفأ: قالوا. هِزموا: ما فعلَ الناس؟ قال: وواحدةٌ يف رجله، فقالوا

  .فعلموا نْ ليس له قلبان. ما شعرت: هذه يف يدك؟ قال

وملَّا أسلم عمر جاء جِميلٌ فأخرب . جميل بن معمر، وكان من أنم قُريٍش، ال يكتم شيئاً: ومن رجاهلم
  : قريشاً أنه قد صبا، وقال أبو ِخراٍش اهلُذَيلّ

 فَجٍر تأوي إليه األرامُل بذي  صحابي جميُل بن معمٍرفجع أ

إما من اجلمال، رجلٌ مجيلٌ بين اجلَمال، ورجل حسانٌ جمالٌ، أي حسن : واشتقاق جميٍل من شيئني
 ويف حديث النيب صلى اهللا عليه. أو يكون من الشحم املُذَاِب، وهو اجلَميل. وقلَّ ما يتكلَّمون به. مجيل

  : قال الشاعر. ، أي أذابوها"لعن اهللا اليهود، حرمت عليهم الشحوم فَجملوها وباعوها: "وسلم

 ِبنينَا شَحمها وجميلها يعشّى  فِإنَّا وجدنا النِّيب إذ يعِقرونَها

    

اقي اللَّبن يف الضرع، ومل نزلت بفالٍن فما عفَّفَين وال جملين، أي مل يسِقين املعفافة، وهي ب: وتقول العرب
  .يِذب يل الشحم

  .بنو مظْعون: عثمانُ وقُدامة، وعبد اهللا: ومن رجاهلم

وقُدامةُ والَّه عمر رضي اهللا عنه البحريِن، فشِهد عليه اجلارود بن . فُعالة من اإلقدام على الشيء: وقُدامة
  .مر، فجلده عمراملنذر، وأبو هريرةَ الدوسي، أنه شِرب اخل

أبو عزةَ الشاعر، وهو عمرو بن عبد اهللا، كان حيضض على النيب صلى اهللا عليه وسلمن فأُِسر يوم : ومنهم
فلما ! ال أقاتل حممداً أبداً: فمن عليه، فقال. إني رجلٌ مِعيلٌ، ويل بنات فامنن علي: يا حممد: بدر، فقال

 ض على النيب صلى اهللا عليه وسلم رجع إىل مكَّة ضِمنأُحٍد حيض ع يومةَ عيالَه، فرجفْوانُ بن أميله ص
  : ويقول

 أنتم حماةٌ وأبوكم حام  بني عبِد مناةَ الرزام إيهاً

العام بعد كموني نَصرال  ال تَِعد وني ال يحلُّ إسالمتُسِلم 
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خدعت : ال متسح عارضيك باِحلجر وتقول: "فقال! امنن علي: فأسره النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .فقتلَه صبراً". حممداً مرتني

  .وقد مر تفسري عزة يف عبد العزى

جبرت العظْم : ابنا سفيانَ، من مهاِجرة احلبشة، واشتقاق جابر من قوهلم: جابر، وجنادة: ومن رجاهلم
. اسم امرأٍة: وجِبريةُ. الدملوج أو اِملعضد: واجلَِبرية.  على كذا وكذا، أي قهرتهوأجربت الرجلَ. فجبر

وقد مست العرب جابراً، . اخلشب الذي يشد على العظم إذا انكسر: واجلَبرية أيضاً، واجلمع جبائر
وأحِسب اشتقاق اجلُند من . تكاثفةواشتقاق جنادة من اجلَند، وهي األرض الغليظة امل. وجويِبراً، وجباراً

  .اسم: وجنيد أيضاً. موضع أيضاً: واجلَند. وقد مست العرب جنادةَ، وجناداً. هذا

ويف . اَألخذ بالناصية: والسفْع. مفاعل من السفْع: ومساِفع. مساِفع بن عبِد مناٍف الشاعر: ومن رجاهلم
  : قل الراجز". يةلنسفَعاً بالناص: "الترتيل

  القوم بين سافٍع وملِجم

سفَعته النار تسفَعه : والسفْع أيضاً يقال. أي منهم من قد أجلم فرسه، ومنهم من أخذَ بناصيته ليلِجمه
  .لغة ميانيةأَلية الكَبش أو النعجِة، : واِملسفَعة. حمرة فيها كدرةٌ وسواد: والسفْعة. سفْعاً، إذا نالَه حرثها

: واشتقاق سابٍط من السبوطة والسهولة، من قوهلم. عبد الرمحن بن سابٍط الفقيه: ومن رجاهلم يف اإلسالم

والسبط من أسباط بين . وفالنٌ أَسبطُ يداً من فالٍن، إذا كان أجود منه. شعر سبطٌ، خالف اجلَعد
اسم : واألسباط. ذين ذكرهم اهللا عز وجلّ يف الترتيلاثنا عشر ولد يعقوب، وهم األسباط ال: إسرائيل

  : نيب، واهللا عز وجلّ أعلم وغَِلط رؤبةُ فسمى الرجلَ ِسبطاً

  كأنّه سبطٌ من األسباِط

ضروب من النبت جيمعها احلَمض، منه الرمرام، : واحلمض. ابن أيب حميضة وهو تصغري حمضة: ومنهم
. مثر القَاقُلَّى: والقُالَّم. األشنان: واحلُرض. الثَّرمد: واِخلذْراف. ذي يتخذ الِقلْي منهواجلَثْجاث، وهو ال

وإذا رعت اإلبلُ هذه األشجار فهي . ومنه الرجلة، ومنه بقْلةُ احلمقاِء يف بعض اللغات، وما أشبه ذلك
  : قال رؤبة. ، إذا كان متعرضاً للشر"أنت خمتلٌّ فتحمض: "ومثلٌ للعرب. حوامض، وأهلها محِمضون

  جاءوا مِخلِّين فالقَوا حمضا

. واألصل يف هذا أنَّ اإلبلَ ترعى اخلُلَّة، واخلُلَّة ضد الْحمض، مث تتوق إىل احلمض؛ ألنه شجر فيه ملوحة

  .نبت معروف: واحلُماض
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: وحمذورة.  عليه وسلم، وامسه ِمعري بن أوس لَوذانأبو محذُورة، مؤذِّن رسول اهللا صلى اهللا: ومن رجاهلم

  : قال أبو النجم. حذاِر من كذا وكذا، أي أحذَر، يف وزن فَعال: ويقولون. مفعولة من احلَذَر

  أو تجعلوا ِمن دوِنكم وباِر  من أرماحنا حذَاِر حذَاِر

قال . أُسته أيوسه أوساً، إذا أعطيته:  من قوهلمواشتقاق أوٍس. مصدر حاذرته حماذَرةً وِحذاراً: واِحلذَار
  : النابغة

  وكان اإلله هو المستَآسا

  : قال الراجز. اسم من أمساء الذئب: أي املُستعطَى، وأُويس

مَأم رواألم ما  يا ليتَ ِشعري عنك في الغنم أويس ل اليومفَع 

    

وكلُّ من أكثَر الذَّهاب وايَء فهو عيار؛ وبه . والفرس عائر.  ِعياراًِمفْعل من عار الفرس يعري: وِمعير
  : قال الشاعر. مسي األسد عياراً

  عيار بأوصاِل

  : قال الشاعر يف أيب محذورة. أي تيملَّقها من موضٍع إىل موضع

 تال محمد ِمن سوره وما  كَالَّ ورب الكعبِة المستوره

     من أبي محذورهوالنَّعراِت

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب حمذورة، . فلما قُِبض النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يؤذِّن ألحد
فمات أبو حمذورة قبلهما، ومات أبو " آخركم موتاً يف النار: "وأيب هريرة، وسمرة بن جندٍب الفَزاري

  .هريرة قبل سمرة

  ب رجال بني عدي بن كع

  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وقد مر تفسريه

  .وسعد بن زيد، وزيد بن اخلطَّاِب قُِتل يوم اليمامة، وقد مر ذكره

زيد بن عمرو بن نفيل، وكان قد تألَّه ورفض األوثانَ، ومل يأكلْ من ذبائحهم، : ومن رجاهلم يف اجلاهلية
وكان النيب عليه السالم قبلَ الوحي قد حبب إليه " ةً وحدهيحشر أُم: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فرأيت زيد بن عمرو بن نفيل يف بعض املَشاعب، وكان قد : "االنفراد، فكان خيلو يف ِشعاب مكّة، قال
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  ".ه الذبائحيا بن أخي، إني ال آكُل من هذ: تفرد أيضاً، فجلست إليه وقربت إليه طعاماً فيه حلم، فقال يل

  : وقال فيه الشاعر

 تَنُّوراً من النَّار حاميا تحنَّبتَ  رِشدتَ وَأنعمتَ ابن عمٍرو وإنَّما

  : وقال زيد يف جتنبه األصنام

  وال صنَمي بني عمٍرو أزور  عزى َأِدين وال ابنتَيها فال

 رإذاً تقَسمت األمو َأِدين  واحداً أم ألفَ رب أرباً

وناقةٌ بختريةٌ، إذا . ِمشيةٌ فيها خيالء: والتبختر. والبختري مشتق من التبختر. البختِري بن احلر: ومنهم
وعبد . حر بين احلُرورية واحلرية. ضد العبد: واحلُر. وقد مست العرب بخترياً وبختراً. كانت حسنةَ اِملشية

إنه خادم لك، : يقال واهللا أعلم إنها أرادت" نذَرت لَك ما يف بطِني محرراً: "ويف الترتيل. قمعت: حمرر
رثُ عنه. وهو ححدأيب هريرة، ي بن ررحبن أيب طالب رضي اهللا . وم ورية الذين خرجوا على عليواحلَر

واحلَِرير . ضرب من احليات: واحلُر. طائر معروف: احلُرو. موضٍع اجتمعوا فيه: عنه، نِسبوا إىل حروراء
سألت أعرابياً غَنوياً : وقال األصمعي. أرض غليظة تركبها حجارةٌ سود، واجلمع ِحرار: واحلَرةُ. معروف

  .حرين: ِحرين، وسالت آخر من قيٍس عن ذلك فقال: عن مجع حرٍة، فقال

ملَّا فرغ علي رضي اهللا عنه من اجلمل فَرق يف رجاٍل ممن أبلَى، فأصاب كلُّ : ة قالأُخربنا عن أيب عبيد
 خرج ذل الرجلُ فلِقي أُخذَ رجلٌ من بين متيم، فلما خرج إىل ِصفَّني مائٍة، فكان فيمنمسرجٍل منهم خ

  : يقولأين املال؟ فأنشأ : ضرباً أنساه الدراهم، فرجع إىل الكوفة فقالت له ابنته

إن ِصفِّين يوم ا  أباِك فَرلَم ينكَّا واألشعريرأى ع 

 الكَالَع سيد اليماِنين وذا  يستَن في الطائيين وحاجباً

وقيس ينالهوازني قال  عيالن ينوء هل تَفرلنَفْس الس 

  األمرينقد َأجشَمِت والخَمس  خَمس إالّ جنْدُل األحرين ال

رينِزاً إلى الكوفة من ِقنَّسمج    

معمر بن عبد اهللا بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان، من مهاجرة احلبشة، وقد مر تفسري : ومن رجاهلم
وم والق. مرةٌ واحدة: نضله ينضله نضالً يف الرمي وما أشبه، فنضلة: واشتقاق نضلة من قوهلم. نسبه

  .واملصدر النضال، فالغالب ناضلٌ واملغلوب منضول. يتناضلون، إذا تراموا

    

wوإنما مسي النحام ألنَّ النيب صلى . النحام، وامسه نعيم بن عبد اهللا بن أُِسيٍد، قتل يوم مؤتةَ شهيداً: ومنهم
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عمر رضي اهللا عنهما وِمسعت فيهما نحمةً من دخلت اجلنةَ فرأيت فيها أبا بكٍر و: "اهللا عليه وسلم قال
فرس : والنحام. شبيه بالكِلمة يسمعها اإلنسان فيعِرف صاحبها، وال يعرف الكلمة بعينها: والنحمة" نعيم

  : سلَيٍك، وهو فارس من فُرسان اجلاهلية قال فيه فارسه سليك

   ُأصالً محارتروح صحبتي. كأن حوافر النَّحاِم لما

وقد مست العرب النعمان، وهو فُعالنُ من هذا؛ . وأصلُه من النعمة. تصغري أنعم و تصغري نعم: ونعيم
والتناعم هلم ِخطّةٌ من البصرة، وهم من العِتيك منسوبون إىل موضٍع . وأنعم، وهو أبو بطٍن من األزد

معنمان يقال له تبع .ناوعيشصاً ليخناعم، إذا كان ر عيم.  ناعم، وكذلك نبتالبؤس: والن ضد .

ما أنعم اهللا عز وجل على : والنعمة. ما تنعم به اإلنسانُ من مأكٍل أو مشرب، بفتح النون: والنعمة
بلُ، والنعم أيضاً اسم تخص به اإل: واألنعام. والنعماء من هذا اشتقاقها. اإلنسان يف معيشته وبدنه

  : قال الراجز. كذلك

موٍم ونَعشاٍء وخَز أصحاب  

شجرة يتظلَّل ا الربية الذي يقال : والنعامة. ويجمع النعم أنعاماً، واألناعيم مجع اجلمع، والنعامة معروفة
  : قال اهلذيل. له الديدبان

 مخفوٍض وبيِن مظَلَِّلبيِن  من  وضع النَّعاماِت الرجاُل بريِدها

  : وفسر قوم بيت عنترة

ورحلَه ويكون ِك القَعودركَبركَِبي  مالنَّعامة ِعند ذلِك م وابن  

عامة الطريق: فقال قومبل ابن الن .النعامة: وقال قوم القدم: ابن إىل فالٍن، إذا : من قوهلم. باطن متتنع
  : فرس احلراث بن عباٍد اليت يقول فيها: ةوالنعام. مشيت إليه حافياً

  وائٌل أصبحتْ على بلباِل  مرِبطَ النَّعامِة ِمنِّي قَربا

  : قَطَري بن الفُجاءة، قال يوم قُِتل: وأبو نعامة

  أنا الذي وِلدتُ في ُأخرى اِإلبْل  أبو نَعامةَ الشَّيخُ الِهبّل أنا

ورجلٌ كليب احلر قتله ابنسكَِره سفيانُ بن األبرد الكليبعوكان يف م ،يعائم .  بالروالنعائم الواردة فالن
  : قال الشاعر. موضع: ودير نعٍم. الواردة أربعة كواكب على ِخلْقة بنات نعش، إالَّ أنّ فيها استطالةً

 على عجٍل ناطَحنَه بالجماجِم  قَضت وطَراً من ديِر نُعٍم وطال ما

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  83  

ه إالَّ ضحكرعيمانُ رجالً من األنصار، زعموا أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يوكان ن . وذكر بعض
أِهل العلم أنَّ نعيمانَ اشترى بعرياً من سوق املدينة، فأدخلَه بعض اِحليطان فنحره، وجاء صاحب البعري إىل 

فلما رأى النيب صلى " قُوموا بنا إليه: " عليه وسلمالنيب صلى اهللا عليه وسلم يشكو، فقال النيب صلى اهللا
فضحك النيب صلى اهللا عليه ! والذي بعثك باحلق ال وزن غيرك ثَمنه! دلَلْتهم علَي: اهللا عليه وسلم قال

  .موضع بنجد: واألنعماِن. وسلم وأمر من وزن مثنه

رة احلبشة، وقد مر تفسريه، ووالَّه عمر رضي اهللا عنه ميسان، النعمان بن عِدي، من مهاِج: ومن رجاهلم
  : فبلغَ عمر شعر قاله

نحليلَها م أن ِلغُ الحسناءبنْتَِم  مجاٍج وحسقَى في زسان ييبم  

 وال تَسِقني باألصغر المتثلِِّم  كنتَ نَدماِني فباألكبر اسِقِني إذا

 تَجذُو على كلِّ منِْسم ورقّاصة  ريٍةشئتُ غَنَّاني دهاِقين ق إذا

 تنادمنا في الجوسق المتهدم  لعلَّ أمير المؤمنين يسوءه

  .وعزله! واهللا أنه ليسوُءين: فبلغ ذلك عمر فقال

  .مطيع بن نضلة، كان امسه العاص فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم مطيعاً: ومن رجاهلم

بن مطيع، والَّه ابن الزبري الكوفة، فأخرجه منها املختار، فلِحق بابن الزبري وقُِتل معه يوم عبد اهللا : وابنه
  : قُتل، وارجتز ذلك اليوم

 فاليوم اَجِزي كَرةً بفَره  أنا الذي فررتُ يوم الحره

ه والحررإالّ م ال يفر   

    

واشتقاق . م الناس بأنساب قريش، وكان يخاف للساِنهوكان أعل. أبو جهم بن حذَيفة: ومن رجاهلم
جتهمين فالنٌ، إذا لِقيين لقاًء : ومنه قوهلم. جهٍم من اجلهامة، وهو ِغلَظ الوجه، وبه مسي األسد جهماً

  .بِشعاً، أي جهماً

السحاب الذي قد : واجلَهام. وقد مست العرب جهماً، وجهيماً، وجاِهمةَ. واملصدر اجلَهامةُ واجلُهومة
  .أراق ماءه

  : حذَافة بن غاِنم بن عامٍر الشاعر، الذي يقول: ومن رجاهلم

 فضٌل علي وأنعم لسراتهم  اصرفْ قواِفيك الكرام لمعشٍر

w أحبو بها وُأكرم إياهم  المغيرِة كَهِلهم وشَبابهم لبني
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 هشاٍم قُدموا فاستَقدموا نووب  السيادةَ كابراً عن كابٍر وِرثُوا

والغنم والغنيمة سواء، وكذلك املغنم، واجلمع مغامن، وقد . فاعل من الغنم: وغاِنم. وقد مر تفسري حذافة
. والغنم جيمع الشاَء كلَّها، ضانها ومعزها، ال واحد هلا من لفظها. مست العرب غامناً، وغُنيماً، ويغنم

وبنو . واغتنم الرجل الشيَء، إذا أخذَه كالغنيمة. وتصغري غنم غُنيم، وجيمع غنيماٍت. غناماًوجيمع غنم أ
  .اسم: وغَنام. بطن من بكر بن وائل، وأحِسب أنَّ يف عبد القيس بطناً ينسبون إىل غَنم: غَنٍم

   ة بن كعب بن لؤيرجال بني مر

  .وقد مر تفسريه بأسره

كَامة، واألحسعد، وشيم: بله. بنو ت فال عقب ج األحبرود.  

  .وقد مر تفسري تيٍم، واألحب، وسعٍد

قال . شكمته وأشكمته، إذا أعطيته: يقال. واشتقاق شكامة من الشكْم والشكْم، لغتان، وهو العطاء
  : الشاعر

 األحبِة يوم البين مشكوم إثْر  أم هل كبير بكَى لم يقِض عبرتَه

  : وقال طرفة

  عنِّي الجزاء وعاجل الشِّكم  قتادةَ غير ساِئلِه أبلغْ

. احلديدة املعتِرضة يف فم الفرس، واجلمع شكائم: وشكيمة اللجام. شدته وقوته: وشكيمة اإلنسان

كَمرجٍل: وِمش كَم. اسمالرمحن بن ِمش ه عبدالدولة كان امس موا أنَّ أبا مسلم صاحبعوقال. زال :  قوم
  .يعرف له أب

  .وأبو بكٍر الصديق رضي اهللا عنه وقد مر ذكره وتفسريه

  .وطلحة بن عبيد اهللا، وقد مر ذكره وتفسريه

. عبد اهللا بن جدعانَ بن عمٍرو، وكان سيد قريٍش يف اجلاهلية: ال بل رجاِل قريش قاطبةً: ومن رجاهلم

وربما مسي . جدعت أنفَه جدعاً، إذا قطعته: عالنُ من اجلَدع من قوهلموجدعانُ فُ. وقد مر تفسري عبٍد
خير أذينَّ سببت؛ ألا قُِطعت مع رسول : فقال! يا أجدع: وقال رجلٌ لعمار. املقطوع األذِن أجدع أيضاً

، فهو جِدع وجمدوع جدعت ِغذاَء الصيب وأجدعته، إذا أسأت ِغذاءه: ويقال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  : قال الشاعر. أيضاً

  تُصِمتُ بالماء تَولباً جِدعا
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أوِلم ولو بريبوع أو بقُراٍد : أنهم كانوا إذا تزوج الرجلُ فلم يوِمل اجتمعوا عليه فقالوا: ومن ملح األعراب
  جمدوع 

قَتَلتَنا من الجوع  

دعاً، وجيعاً، وجمددت العرب جوقد مساعة وهو أبو بطٍن منهم، وأجدع .عاسم رجٍل منهم من : وجمد
  .سادام

أخرب بعض أهِل العلم عن األعشى بن نباش بن زرارة بن وقْدان، أحِد بين متيم، وكان نباش زوج خدجيةَ 
يف نسب متيم بنِت خويلٍد قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم فولدت له هنداً وهو أبو هالة، وسترى تفسريه 

خرجت يف اجلاهلية يف ِعٍري لقُريٍش نريد الشام، فرتَلْنا وادياً يقال له عز فَعرسنا به، : إن شاء اهللا، قال
  : وانتبهت يف آخر الليل فإذا شيخ قائم على صخرٍة وهو يقول

  وذو العز والباع القديم وذو الفَخِر  هلَك السياُل غيثُ بني ِفهِر أال

  : فقلت. واهللا ألجيبنه: فقلت: قال

  مِن المرء تنعاه لنا من بني فهِر  أال أيها الناعي أخا الجوِد والفخِر

  : فأجابنى: قال

  وذا الحسب القُدمِوِس والمنِصب الكُبِر  ابن جدعان بن عمٍرو أخا النَّدى نَعيتُ

  : فأجبته: قال

  له الفضُل معروفٌ على ولِد النَّضِر  لقد نَّوهتَ بالسيد الذي لعمِري

  : فما ِعلمك بذلك؟ فقال: قلت

  عليه صباحاً بين زمزم والِحجِر  بنسواٍن يخمشْن أوجهاً مررتُ

    

  : فقلت جميباً

 أياِم ِلغُرة ذا الشَّهِر وتسعةُ  متَى، إنَّما عهِدي به مذْ عروبةٌ

  : فقال

  مع اللَّيل أو في الصبح من وضح الفجِر  بين أياِم ثالٍث كوامل ثَوى

لو بقي أحد : فقالوا. نعى عبد اهللا ابن جدعان: من نعى لك؟ فقلت: فانتبهت الرفقةُ مبخاطبيت له، فقالوا
  : فقال اجلني! لسخاٍء أو ِعز وجمد لبقي عبد اهللا بن جدعان
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 تُبقي ذليالًلعزِته وال   أرى األيام ال تُبِقي عزيزاً

  : فقلت له

  وال تُبقي الحزون وال السهوال  تُبِقي من الثَّقَلين شُفْراً وال

  .فانصرفْنا إىل مكّة فوجدناه قد مات يف تلك الليلة اليت ذكرها: قال

ب أميةُ وكان أميةُ بن أيب الصلت مداحاً له وندمياً، فشرب يوماً وكانت البن جدعان قَينتاِن، فلما شِر
نظَر إىل إحدى القَينتني فغامزته فوقعت يف قلبه فبات ساهراً، فلما أَصبح غدا إىل عبد اهللا بن جدعان 

  وأنشأ يقولك 

 ِإن شيمتَك الحياء حياُؤك  أأذكر حاجتي أم قد كفاني

 الحسب المهذَّب والسناء لك  بالحقوق وأنتَ قَرم وِعلُمك

ال يغ كريمصباح رهساء  يعن الخُلُق الكريِم وال الم  

 كفاه ِمن تعرِضه الثَّناء  أثنى عليك المرء يوماً إذا

 إذا ما الكلب أجحره الشِّتاء  الريح مكرمةً ومجداً تباِري

  : فقال أمية. قد عرفت حاجتك، هي اجلاريةُ خذ بيدها: فقال عبد اهللا بن جدعان

 وما كل العطاِء يِزين بخيٍر  مرٍئ إن حبوتَهعطاؤك زين ال

ٍن المرٍئ بذُل وجهِه وليسبشَي  ِشين إليكالسؤال ي كما بعض 

  : قال أمية يف عبد اهللا بن جدعان: أخربنا أبو حاٍمت عن األصمعي قال

 إلى شُقْف إلى ِبرِك الِغماِد  سقَى األمطار قبر أبي زهيٍر

 يطَِّلعن من النِّجاِد مواهب  ِه وعنديال أحيي وماِلي

 فوقَ دارته يناِدي وآخر  داٍع بمكَةَ مشمِعلٌّ له

 البر يلبك بالشِّهاِد لُباب  ردٍح من الشِّيزى عليها إلى

  .عبد اهللا بن أيب ملَيكةَ الفقيه، من ولد عبد اهللا بن جدعان: ومنهم

واشتقاق قُنفُذ من فعٍل . ان، وِلي شرطَ عثمانَ بن عفّانَ رضي اهللا عنهقُنفذ بن عمري بن جدع: ومنهم
وزعم اخلليل أنَّ كل اسٍم رباعي يف كالمهم ثانيه نون أو مهزة فلك أن تقول فُعلُل . ممات، وهو فُنعلٌ

. يف شعر وال غريهإالَّ أنهم مل يقولوا قُنفَذ، ومل جييء . وفُعلَل، مثل جندب وجندب، وعنصٍر وعنصر

wقَِفذَ يقْفَذ قَفَذّا، وتقفَّذاً، إذا اجتمع ودخلَ . كالم قدمي متروك، وأصله زعموا التفبض والتجمع: والقَفْذ
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  87  

  .بعضه يف بعض

وطلحةُ بن عبيد اهللا، كان يسمى الفياض، وقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم حني تطامن للنيب صلى اهللا 
عال على ظهره حتى صِعد إىل التلِّ يوم أُحد وكان على النيب صلى اهللا عليه وسلم ِدرعاِن، عليه وسلم ف

  .، أي استحق اجلنة"أوجب طَلْحةُ"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .وكان حممد بن طلحة من خيار املسلمني، قُِتلَ يوم اجلمل

ن نصر اجلَهضِمي، يسوق احلديثَ إىل ابن أُذينةَ العبدي حدثين السكَن بن سعيٍد اجلرموزي عن علي ب
واهللا ألستقبلنهم يف الطريق قبل : ملَّا بلغنا بالبصرة قدوم طلحةَ والزبري وعائشة رضي اهللا عنهم قلت: قال

ني، فنظرت فإذا فِركبت فرس وخرجت فلقيتهم وقد ارحتلوا من سفَوان مقِْبل: قال. أن يغِلبين عليهم الناس
ناشدتك اهللا، : برجٍل عليه سيما اخلري، يسري على فِرسه من ناحية القوم، وإذا هو حممد بن طلحة، فقلت

ثُلُث عند صاحب الكوفِة يعين : أما إذْ ناشدتين فإنَّ دم عثمان ثالثةُ أثالٍث: عند من دم عثمان؟ فقال
: فسِمعته عائشةُ فقالت. ائشة، وثلثٌ عند صاحب اجلمِل األمحرعلياً، وثُلُث عند صاحِب اهلودج يعين ع

هل تاب امرؤ أكثَر منم بذله نفسه : ومسع طلحةُ قوله فقال. يرحمِك اُهللا يا أُمه: فقال! فعلَ اهللا بك وفعل
  .للقتل

    

وأ األشتر النخعي حملمد بن فلما ب". حم ال ينصرون: "وكان شعار أصحاِب علي رضي اهللا عنه يوم اجلمل
  : فطعنه األشتر وقال. حم: طلحة الرمح قال

شاجر محم والرِم  يذكِّرني حفهالَّ تالحم قبَل التقد 

  : عمر بن عبيد اهللا بن معمر، وله يقول نصيب: ومن رجاهلم وأجوادهم وفُرسام

 نٍب أي يوميك أجودجار ج وال  ما يدِري امرٌؤ ذو جنَابٍة واهللا

  فأعطيتَ عفواً منك أو حين تُحمد  إذا ألفَيتَه ذا يسارٍة أيوماً

 بالمعروِف ما دمتَ تُوجد مقيمان  وإن حليفَيك السماحةُ والنَّدى

 الدهِر حتَّى يفقَد حين تفُقَد من  ليسا تاركَيك ِلخَلٍَّة مقيماِن

  : ن عبيد اهللا بن معمر، فقالت ناِدبتهوقتلت اخلوارج عمر ب

 كان يعتمد السائُل ومن  ذَهب الجود والنَّائل أالَ

 العشيرة والعائل غَِني  ومن كان يطمع في ماله

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  88  

إما من : واشتقاق منكدر من شيئني. حممد بن املنكِدر بن عبد اهللا بن اهلُدير بن عبد العزى الفقيه: ومنهم
. كدر النجم، إذا انقض يهوي، ينكِدر انكداراً، وانكَدرت العقَاب على صيدها، إذا خرت عليهان: قوهلم

واملثلُ . انكدر املاء وتكدر، إذا اختلطَ صفْوه بالكَدر؛ كِدر يكدر كَدراً، وانكدر انكداراً: أو من قوهلم
ضرب من القطا، : والكُدر. يقال كدر بالفتحبكسر الدال، وال " خذْ ما صفا ودع ما كَِدر: "السائر

وأصحاب احلديث . وأكيدر بن عبِد امللك صاحب دومِة اجلَندل. طائر: والكدراء. الواحدة كُدِرية
. وله حديث، وكتب النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب صلٍح له. دومة اجلندل وهو خطأ: يقولون

. غُربةٌ غري كَِدرة: والكُدرة. راق إىل مكّة فيما مضى، وقد دثر اليومطريق كان يسلك من الع: واملنكِدر

هدر الفحل : إما من تصغري هدٍر من قوهلم: واشتقاق اهلُدير من شيئني. وقد مست العرب أكدر، وكُديراً
األهلي راً وهديراً، وكذلك احلمامدهِدر هبيذ، إذا غال يف إنائه. ير النددر : أو من قوهلم. وهقُتل فالنٌ فه

، وهو "كاملهدِر يف العنة: "وأهدر السلطانُ دمه، إذا منع عن طلبه، ومثلُ من أمثاهلم. دمه، إذا مل يثْأَر به
  .الذي يتهدد ويتوعد وال يكونُ عنده شيء

  ة رظة بن مقرجال بني ي

  .مخزوم، وقد مر تفسريه. وقد مر تفسريه

  .هشام، وهاشم، ومهشم، وأبو ربيعة، وأبو أمية وهو زاد الركب:  رجاهلمومن

أو يكون من االختراش، وهو مجعك . إما مصدر خارشته ِخراشاً، وهي املعاداة: وِخراش من شيئني
  .وقد مست العرب ِخراشاً وخرشة. خرشت الشيء أخرشه خرشاً. الشيء

  : قال الشاعر. يف دهرهوكان هشام سيد قريٍش 

  كأن األرض ليس بها هشام  وَأصبح بطن مكَّةَ مقشِعراً

  .وقد مر تفسري عمرو. ومنهم عمرو أبو جهل، واحلارث

فالنٌ حكَم : إما أن يكون من احلكومة، تقول: واشتقاق احلَكَم من أشياء. وكان كنيه أبو جهٍل أبا احلكَم
ومنه . حكَمت الرجلَ عن كذا وكذا وأحكمته عنه، إذا منعته:  أن يكون من قوهلمبيين وبينك؛ وإما

أي امنعه " فاحكُم فالناً عن كذا وكذا: "ووجد يف بعض كُتب بين أمية إىل عامله. اشتقاق حكَمة الدابة
: كْمة معروفة، يف الترتيلواِحل. وقد مست العرب حكَماً، وحِكيماً، ومحكِّماً، وحكَّاماً، وحكَّامةَ. عنه

. وأحكمت الشيء أُِحكمه إحكاماً، إذا أحسن صنعته. النبوة، واهللا أعلم: قال" وآتيناه احلُكْم صبياً"

وأبو جهٍل مسي به يف اإلسالم، ِلجهله وعداوته النيب ". ال حكْم إالَّ هللا: "وسميت اخلوارج احملكَّمة لقوهلم
w  : قال حسان.  عليه وسلمصلى اهللا
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 كنّاه أبا جهٍل واهللا  النَّاس كنَّوه أبا حكٍَم

الفلَوات اليت ال يهتدى إليها؛ : وااهل. ما كان ذلك يف جاهليٍة وال عاِملية: يقال. ضد العلم: واجلهل
  .فالةٌ مجهلٌ

.  وكان من عظماء قريش، وقد مراحلارث بِن هشاِم بن املغرية، أخو أيب جهل بن هشام،: ومن رجاهلم

    : ازم يوم بدٍر وأسلم بعد ذلك فحسن إسالمه، فقال فيه حسان

  فنجوِت منْجى الحارِث بِن هشاِم  إن كنِت كاذبةَ الذي حدثِْتِني

 برأِس ِطِمرٍة ولجاِم ونجا  ترك األحبةَ أن يقاِتَل دونَهم

  : رهفقال احلارث يعتذر من ِفرا

  حتى حبوا فرسِي بأشقر مزِبِد  يعلم ما تركتُ ِقتالَهم اهللا

 وال ينْكَْأ عدوي مشهِدي ُأقتْل  أن إن أقاتْل واحداً وعلمتُ

 لهم بعقاِب يوٍم مفِْسد طمعاً  عنهم واألحبةُ فيِهم فصدفْتُ

  .جاين من يوم بدرال والذي ن: وكان احلارثُ إذا اجتهد يف اليمني قال

احلمامةُ : والِعكرمة. ِعكرمةُ بن أيب جهل، أسلم وحسن ِإسالمه، واستشِهد بالشام يوم جناديِن: ومنهم
  .زعموا، أو طائر يشبهها

  .أبو ربيعة بن املغرية، جد عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة الشاعر: ومن رجاهلم

فتح اليمامةَ واستفتح . الوليد بن املغرية، كان له يف الردة بالٌء حسنخالد بن : ومن رجاهلم يف اإلسالم
وكان خالد ملا فَتح اليمامةَ . عامةَ الشام، ومساه أبو بكٍر الصديق سيف اهللا، وقد مر تفسري هذه األمساء

،نكرصار غايةَ التلألن وتنكَّر ،ارةَ احلنفيراعة ابن مجج ابنه مانٌ إىل أيب بكر الصديقتزوحس فكتب  :  

نيِق قوالً كأنّه مدإذا  مبلغُ الص اردببين المسلِمين الم قُص 

 عروس باليمامة خالد وهذا  بأنَّا لم تِجفَّ دماُؤنا أترضى

 لنا مطروحة وسواعد وهام  يناِغي عرسه ويضمها يِبيتُ

 ألعمام العروس الوسائد ويلقَى  إذا نحن جئنا صد عنَّا بوجهِه

 لم يصب إالَّ من الناس واحد ولو  كان في ِصهر اليمامي رغبةٌ وما

 بين السيوف المجاسد دماؤهم  بألٍف قد أصيبوا كأنَّما فكيف

 فغير إن أمرك راشد وإالَّ  فإن ترض هذا فالرضا ما رضيتَه
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ا على أيب بكر رضي اهللا عنهما فقرأها عليه، فعزله أبو بكٍر عن اليمامة، مث فأخذ عمر الصحيفةَ فدخل 
عمر أقرين على الشأْم وهو : "والَّه الشام، فلما مات أبو بكر رضي اهللا عنه عزلَه عمر، فصِعد املنبر فقال

كالَّ : "فقال خال! هذه الفتنة: فال رجلٌ". !له مِهم، فلما ألقى الشأْم بواِنيه وصار بثَِنيةً وعسالً عزلين
  ".وابن اخلطّاب حي فَالَ، ولكن إذا صار الناس بِذي ِبليان وذي بليان، إذا تفرقت الكلمةُ فتنةً

سعيد بن املسيب، وكان من خيار املسلمني، وقد مر تفسريه، وهو أحد : ومن رجاهلم يف اإلسالم
  .الفقهاء

  .ثة، وقد مر تفسريهعنكَ: ومن رجاهلم

ورثَاه . ولقِّب أبو أميةَ زاد الركب، ألنه كان إذا سافر مل توقَد معه نار إىل أن يرِجع، فسمي زاد الركب
  : أبو طالب فقال

 سحيٍم غيبتْه المقابر ِبسرِو  إن خير النّاِس غَير مداِفٍع أالّ

  وفارس هيجا أو خطيب مباِشر  ِكرسحيٍم عارف ومنا ِبسرِو

 لقد فُِجع الحياِن كعب وعامر  وقد ولَّى ابن ميةَ منهم تنادوا

 تسعى إلينا البشائر تَقَدمه  إذا يأتي من الشَّاِم قافالً وكان

صبحم  آُل اهللا ِبيضاً كأنما فيالَهع عافروالم يطُهر ِبيرح 

  . قريشابآل اهللا: يعين

  .أالَ اشهدوا ِجنازةً ربكم: وقد ذكر بعض أهِل الِعلم أنه ملَّا هلك هشام بن املغرية، نادى منٍا على اجلبل

  : ونِسبت قريش إىل هشاٍم يف اجلاهلية، فقال الشاعر

 الركبان حي ِهشِم وخبرها  أحاديثُ شاعت من معد وحميٍر

إىل آخر ". ذَرِني ومن خلَقْت وحيداً: "فكان من املستهزئني، وله حديث، وفيه نزلتفأما الوليد بن املغرية 
  .إىل آخر القصة" وال تِطع كلَّ حالٍَّف مِهٍني: "وفيه نزلت. القصة

  : احلارث بن خالد بن العاص بن هشام، كان شريفاً شاعراً، وهو الذي يقول: ومن رجاهلم وشعراءهم

  أهدى السالم إليكم ظُلْم  ابكم رجالًأظُلَيم إن مص

     : وهو الذي يقول

 فاُألقحوانةُ منَّا منِزٌل قَمن  من كان يسأُل عنَّا أين منزلُنا

القُباع، وهو احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، ويل البصرة، والَّه عبد اهللا بن : ومن رجاهلم يف اإلسالم
وهذه . الكبري الواسع: والقُباع. إنه لقُباع، فلقِّب بذلك: هم الذي يسمى القَنقَلَ فقالالزبري، فنظَر إىل قفيز w
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  .األمساء قد مر اشتقاقها

باقي : واشتقاق واِبصةَ من الوبيص، والوبيص. وابصةُ بن خالد، وكان من املؤلفة قلوم: ومن رجاهلم
قال . ، ووابصةَ، ويتصرف فعلُه من وبصت النار تِبص وبيصاًوقد مست العرب وباصاً. ضوء النار يف اجلمر

  : أبو النجم

 هامٍة كالقَمر الوباِص في  اصبح رأِسي أزهر العناِصي

ما من : هبار بن سفيانَ بن عبد األسِد، من مهاجرة احلبشة، واشتقاق هباٍر من شيئني: ومن رجاهلم
هبراً، إذا قَطَعته ِقطَعاً كباراً، والواحدة هربةٌ، ومنه اشتقاق هبرية، وهو هربت اللحم أهبره : قوهلم

مشاقة : واهلَِبري يف بعض اللغات. فرس مهوبر، إذا كان على أذنه وبر: أو يكون من قوهلم. تصغريها
  .اسم، اشتقاقُه من اهلَبر: وهوبر. موضع: واهلَِبري. الكَتان

برية بن أيب وهب، وكان زوج أم هانئ بنت أيب طالب، فأسلمت وثبت هو على ه: ومن فرسام
  : الشرك، وكتب إليها

 وقَطَّعِت األوصاَل منك ِحبالُها  كنِت قد بايعِت ِدن محمٍد إن

 غبراء يبٍس بالَلُها ململَمٍة  فكوني على أعلى سِحيٍق بهضبٍة

 تَهِوي ليس فيها ِنصالُها لَكالنَّبِل  ِهوإن كالم المرء في غير كُنْه

واحلزم واحلزن . سعيد بن املسيب بن حزم، وقد مر تفسري سعيد بن املسيب: ومن رجاهلم يف اإلسالم
: واحلزم. رجلٌ حازم بين احلزم واحلَزامة: وميكن أن يكون احلزم من قوهلم. واحد، وهو الِغلَظ من األرض

وميكن أن يكون اِحلزام من . دة، ومنه اشتقاق ِحزام الدابة، ألنه يضِبط السرج على الدابةضد البال
وميكن أن يكون اِحلزام من احليزوم، وهو الصدر، . احليزوم، وهو الصدر، ألنه يضِبط السرج على الدابة

  . وحزمياً، وحِزميةوقد مست العرب حازماً، وحزماً،. ألنه يشد به الصدر

  رجال بني كالب بن مرة 

  .وقد مر تفسري كالب ومرة، وقصي، وزهرة

  .وقد مر رجال بين زهرة مع سعد

: ويغوث. عبد يغوثَ بن وهٍب، وعبيد يغوثَ، وأمهما ضعيفة بنت هاشم بن عبد مناف: ومن بين زهرة

وث، كانَ أصلُه يغوث يفْعل، الغني ساكنة والواو مضمومة، واشتقاق يغوث يفْعل من الغ. صنم معروف
  .فقلبوا حركةَ الواو على الغني فصارت يغوث
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وقَصت الرجلَ أِقصه وقْصاً، إذا : وقَّاص فَعال من قوهلم. وقد مر تفسري سعٍد. سعد بن أيب وقَّاص: ومنهم
وكانت العرب تعير . ردت من جبٍل أو غريه، فاندقَّت عنقُهاالناقة اليت ت: والوقيصة. صرعته فدقَقت عنقَه

  .قال األعشى. بأكلها

... ... ... .... وى ثَالٍث تأكلون الوقائصا  وأنتمبقُص  

وذلك أنَّ ثالثَ جواٍر . ، فيه حكَم النيب صلى اهللا عليه وسلم"الواقصةُ والقامصة والقارصة: "ويف احلديث
 فركبت واحدةُ ظهر األخرى فقَرصت الثالثةُ املركوبةَ فَقَمصت فألقت اليت على ظهرها كن يلعبن،

ورجلٌ أوقَص بين الوقَص، وهو . موضع: وواِقصةُ. فوقَصتها، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الديةَ أثالثاً
: واألوقاص يف صدقة البقَر. سد وقيصةوربما مسيت فريسة األ. ِقصر يف العنق، رجلٌ أوقص وامرأةٌ وقصاء

  .ضرب من سري اإلبل، مر البعري بتوقَّص: والتوقيص. ما مل يبلُغ الفريضةَ، مثل األشناِق يف اإلبل

إما من الِغلَظ، من : واشتقاق عتبة من شيئني. هاشم بن عتبة بن أيب وقّاص، ولقَبه اِملرقال: ومن رجاهلم
  .ألرض، وهو ِغلَظٌ فيهاعتب ا: قوهلم

    

وإنْ قيل من عتباِن البعِري، إذا مشى على ثالٍث، فهو وجه والِعتاب معروف، وهو . أو يكون من الِعتاب
وقد مست العرب عتبة وعتيبةَ، وعتاباً، ومعتباً، وهو أبو بطٍن من ثَِقيف، وِعتباناً، . من الِغلَظ أيضاً اشتقاقه

وبنو . عِتب عليه يعتب عتباً، وعتب يعِتب يف معىن واحد: يقال. املُرِضي: واملُعِتب. الواجد: والعاتب
: واالستعتاب. التجني: والتعتب. املوجدة: واملَعتبة. بطن من بين شيبان هلم ِخطَّةٌ بالبصرة: عِتيٍب

  .االسترضاء

  : وكان أعور، وهو الذي يقول. يوم ِصفِّني، وقُِتل يف آخر أيامهاوكان هاشم معه لواُء علي رضي اهللا عنه 

ورالً اعحلَه مبِغي أهالَّ  يقد عالج الحياةَ حتَّى م  

 ال بد أن يفُلَّ أو يفَالّ  بالسمهري شَال يشُلُّهم

إني أحِسبك أعور : "معهوبعث علي عليه السالم إىل هاشم بن عتبة يوم ِصفَني، وكانت الراية : قال
مثّ كشف بطنه فإذا هو قد شق من أول النهار، وقد عصبه بعمامٍة، ومل يزلْ . اصِبر: ، فقال للرسول"جباناً

  .يقاتلُ حتى قتل يف آخِر النهار، رمحه اهللا

.  مشي فوق اخلَبب شبيه باجلَمزأرقلَ البعري يرِقل إرقاالً فهو مرِقلٌ، وهو: ِمفعال من قوهلم: وِمرقال

  : النخلة الطَّويلة، ومنه املثل: والرفْلة يف اللغة

w  وما يدِريك ما الدخُْل  الِفتيان كالرفْل تَرى
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  .وإبلٌ مراقيل، واجلمع من النخل الرقَال

  أسماء رجال بني قصي 

يتفسري قُص معاً . وقد مريلقَّب جم ع قريشاً مبكة من أقطارهاوكان قصيمه جقال الشاعر. ألن :  

 جمع اُهللا القبائَل من ِفهِر به  أبونا قُصي كان يدعى مجمعا

 دوة، وهي الدارالن ه ورفَعها، وبين داركُها قصرياً فنقَضمع، وكان سبن بىن الكعبةَ بعد بناء تلُ مأو وقُصي
مع فيها عند النوائب يف حرٍب أو غريها، ومل يكن يدخلها إالَّ ابن أربعني أو ما زاد، اليت كانت قريش جتت

  .فدخلها أبو جهل وهو ابن ثالثني جلودِه رأيه

يذكره: فمن ولد قُص مناٍف، وقد مر عبد.  

يلَ له. وعبد الدار بن قُصسوال ن دبج عار. ودروالد :منلرجٍلبل ه: وقال قوم. ص وبنو الدار . و اسم
بطن من لَخٍم أو قضاعة، منهم متيم الداري صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجاء معه : بن هانئ

  .بعشرة من أصحابه فأسلموا معه

  ومن رجال عبد مناف بن قصي 

  .وعبد مشس بن عبد مناف، وقد مر ذكره. هاشم وقد مر ذكره، وهو عمرو

: وكان اسم سبأ بن يشجب. بل عني ماٍء معروفةٌ، وهو اسم قدمي: وقال قوم. صنم: وعبد مشس زعموا

  .عبد مشس

ما تنفَّله الرجلُ من إعطاء ما ال جيب عليه من الصالِة : فَوعلٌ من النفَل والنوافل: ونوفل بن عبد مناٍف
تلَ فالنٌ فالناً فنفَّله صاحب اجليِش سلَبه، أي قَ: ويقال. الغنائم، واجلمع أنفال: والنفَل. النافلة وغِريها

  .وقد مر مجلةُ ولِد عبِد مناف يف نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعمامه. عطاه إياه

أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو جد علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه، أم : ومن رجال بين عبد مناف
  .معلي فاطمةُ بنت أسد بن هاش

  .وقد مر أمساء رجال عبد املطَّلب

  عبد الدار بن قصي

  .عثمان بن عبد الدار، وقد مر تفسريه

w  .أبو طلحة بن عبد العزى بن عثمان، وقد مر تفسريه: فمن رجاهلم
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بة بن عثمان، وقد مريوش.  

هب بن عثمان، وقد مروو.  

األرض : والكَلَدة. ار، وقد مر تفسري هاشمهاشم وكَلدة ابنا عبِد مناف بن عبد الد: ومن رجاهلم
  .الغليظة؛ والكَلَندى أيضاً

  .عمري بن هاشم، وقد مر تفسريه: فولد هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار

  .وولد عمري بن هاشٍم مصعباً، وهو صاحب لواِء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبا عِزيٍز، وأبا ِرزام

  .ز يف عبد العزىوقد مر تفسري عِزي

  .وكلُّ غليٍظ ممتنٍع صعب. صعب ومصعب من فحول اإلبل: واشتقاق مصعب من قوهلم

أو من خلْط اإلبِل يف . إما من املرازمة بين الطَّعامني، رازمه مرازمةً وِرزاماً: واشتقاق ِرزام من شيئني
    : قال الشاعر. املرعى بني ضروٍب من الكأل

 قابٍل ثم اعِذِري بعد قابِل إلى  الحمض بعد المقحِميِن وراِزِميكُِلي 

جنم من جنوم األنواء، : واِملرزم. رِزم فالنٌ، إذا هِرم حتى ال ميكنه احلَراك، فهو رازم: أو يكون من قوهلم
ِمسعت رزمةً من : ويقال. ها كأنه رزموأسد رزام، إذا كان جيِثم على فريسته فال يفارق. وهو ِمرزم اجلوزاء
  .الرعد، أي صوتاً

. وشرحِبيل أسم، أحِسبهن نجراينٌّ أو سرياينّ. عبد شرحبيلَ بن هاشم، وقد مر تفسري عبد: ومن رجاهلم

  .كلُّ اسٍم جاَء يف العربية فيه إبلُ فهو منسوب إىل اهللا تبارك وتعاىل: وقال بعض أهل اللغة

وزرارة . وقد مر تفسري عكرمة. ابنا عمرو بن هاشم بن عبِد بن عبد الدار: ِعكرمة، وزرارة: اهلمومن رج
ضوهو الع رمها. فُعالة من الزاً، إذا كَدها زرزره يتاحلمار آت رارةَ يف بين متيٍم . زروسترى تفسري ز

  .مستقصى إن شاء اهللا

مفِعلٌ من : ومنِذر. وقد مر تفسري احلارث.  ابنا علْقمة بن كَلَدة:احلراث، وعبد املنذر: ومن رجاهلم
نبت : والعلقم. وعلْقَمة من العلقم. وقد مست العرب منِذراً، ونِذيراً، ومنيِذراً. أنذر ينذر إنذاراً. اإلنذار

  : قال الشاعر.  الثالثيمر يشبه الصِبر، فربما احتاجوا إليه يف الشعر فحذفوا امليم فردوه إىل

 أبي ليلَى َأمر وَأعلَقُ وليُل  نهار شَراِحيَل بِن طَوٍد يِريبني

  .اشتقَه من العلقم

الناقة القويةّ على التعب، وهي اليعملة، واجلمع يعمالت : والعِملة. تصغري عِملة: عميلة: ومن رجاهلم
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ما دونَ مركب السنان بذراٍع إىل أسفل؛ : وعامر الرمح. طوءطريق معمل، أي مو: ويقال. ويعامل
  : قال الشاعر. واجلمع عوامل

نوأطع ْتَعِوي ونَِهر الءالنِّج  نهِمرشَاشٌ موف رلها من الج  

وثَعلب نْكَِسرالعاِمل فيها م   

  .موضع معروف: وعملَى. ليمنبطن من ا: وعاملةُ. ما دخلَ يف جبة السنان من الرمح: والثعلب

اقبق: وسبال من السقاً: يقال. فعبسِبق سق يبق من . سبمي معروف، بفتح الباء، والسق يف الربوالس
  .وميكن أن يكون السباق مصدر تسابقا مسابقة وِسباقاً. املسابقة بتسكني الباء

  .ث بن السباقابنا احلار: بعكَك وأصرم: ومن رجاهلم

وتبعكك . دخلت يف بعكوكة القوِم، إذا دخلت يف جمتمعهم: فأَما بعكَك فهو فعللٌ، واشتقاقه من قوهلم
  .القوم، إذا اجتمعوا

مررامة، من قوهلم: وأصلُ من الصصارم، ولسانٌ صارم: أفع سيف .رملَ : والصخالن القطع، ومنه صرمت
وأرض . الذِّئب والغراب: واألصرماِن. ومنه اشتقاق الصرِم بني الرجلني، من القطيعة. راماًصرماً وِص

الِقطعة من اإلبل ما بني العشرين إىل : ال لنب هلا، والصرمة: وناقةٌ مصرمةٌ. ال ماء فيها: صرماُء ومصِرمةٌ
وأصاِرمي مة من الناس. الثالثني، واجلمع أصرامربالكثريوالص رمي يف الترتيل قالوا.  ليسه : والصاللَّيل، ألن

ويف بين ضبةَ بطن . بطن من متيم: وبنو صِرٍمي. ما انصرم من الليل وانقضى: والصرمية. ينصرم من النهار
: وبنو ِصرمة. ميبنو صر: ويف األزِد أزِد السراِة بطن يقال هلم. يقال هلم بنو صِرمي، وهم أخوالُ الفرزدق

  .صرمية الرجل ومضاؤه وحده: والصِرمية. ما صِرم منه: وصرامة النخل. بطن من قيس

  .وقد مر تفسري بعكك. ابنا بعكٍك: أبو السناِبل الشاعر، وأبو سنبلة: ومن رجاهلم

سبلَ الزرع، وأسبلَ، وسنبلَن : يقال. مجع سنبلة، وهو مثر البر والشعري، إذا كان يف أكمامه: والسنابل
  .موضع أو بئر معروفة: وسنبلة. مبعنى واحد

  .ابنا عوِف بن السباق: أبو ميسرةَ، ودِسيع: ومنهم

. وقد استقَّت العرب من اليسر أشياَء كثريةً، منها يسار، وأيسر، ويسر، وياسر. مفعلة من اليسر: وميسرة

  .بطن من ثَِقيف: بنو يساٍرو

: وقيل للرجل. واشتقاق دِسيٍع من دسيعة الفَرس، وهو موِصل عنقه يف كاهله، وكذلك هو من البعري

دسيعةً؛ ألنها ال ختلو من الصرير، كما ال ختلو دسيعة : ومسيت احلقيبة. ضخم الدسيعة، أي كثري اخلري
  .البعري من اِجلرة
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ودسعت الطَّعنةُ بالدم، . دسع البعري ِجبرته، إذا اجترها إىل فوق: ويقال. دفْع البعري ِجبرته: دسيعوأصل ال
  .إذا أخرجته دفَعا

النضر بن احلارث، قتله النيب صلى اهللا عليه وسلم صبراً، وكان من كفّار قريٍش، شديد : ومن رجاهلم
  .يه وسلمالعداوة لرسول اهللا صلى اهللا عل

. مفعول من النصر: ومنصور. لقب: والروم. ومن رجاهلم أبو الروم بن عبِد شرحبيل، وامسه منصور

ورجلٌ نصر يف معىن ناصر، . ناصر ونصريي، مبعنى: إما من قوهلم: والنصر من شيئني. نصره ينصره نصراً
أنصاِري إىل : "هو من قوله جلّ وعز نصر". اهللاقالَ مطاُء: والنقال الشاعر. الع :  

 فأسكَتَ عنِّي بعده كلُّ قائِل  أبوك الذي أجدى علَي بنَصِرِه

  : قال الشاعر. أي بعطائه، أي طرق عني كلُّ قائٍل بعده

  بالد تميٍم وانصري أرض عامٍر  انسلخَ الشَّهر الحرام فودِعي إذا

  .اطب سحابةًأي أمِطر ا، كأنه خي

  .بطن من قريش: وبنو نصٍر. وقد مست العرب نصراً، ومنصوراً، ونصرياً

مساِفع بن طَلْحة، وقد مر ذكره، قُِتل يوم أُحد، قتلَه عاصم بن ثابت بن أيب األقْلَح، وقتل : ومن رجاهلم
  .أخاه اجلُالَس، ِمن اجلَلْس

قال . وكلُّ غليٍظ فهو جلس. رب تسمي جنداً اجلَلْس، الرتفاعهاوالع. الِغلَظ والعلو يف األرض: واجلَلْس
  : الراجز

  كَبداء كالقوِس وأخرى جلِْس  قد حسرنا ِمن عالٍَة عنِْس كم

  : قال الشاعر. جلس الرجلُ، إذا أقام بنجد: ويقال

 لدى أبياتنا وهواِزن سلَيم  إذا ما جلَسنَا ال تزاُل ترومنا

  : وقال آخر. أي إذا أقمنا ا

  وعن يمين الجالِس المنْجِد  من غَار بِه منِْجداً ِشماَل

جلس فالنٌ ِجلْسةً حسنةً، بكسر : يقال. واملَجِلس مفِعلٌ من اجللوس. الذي يجاِلسه: وجليس الرجل
  .حدةجلس جلْسةً وا: وإذا جلس مث قام مبادراً قيل. اجليم، إذا أمكن للجلوس

  .ِعكِرمة بن هاشم بن عبد مناف، بن عبد الدار، الشاعر: ومن رجاهلم

. وإِبلٌ أَراطَى، إذا أكلت األرطَى. ضرب من الشجر معروف: واألرطى. أرطاةُ بن عبد شرحِبيل: ومنهم w
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  .وقد مر تفسري شرحبيل. وأدمي مأروط، إذا دِبغ باألرطى

أُِسر . سود بن عامر بن السباق ابن عبد الدار بن قُصي، وقد مراأل: ومن رجاهلم، بل من عظماء قريش
  .يوم بدٍر

: وسويِبط. وسويِبطُ بن سعِد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق، من مهاجرة احلبشة، شِهد بدراً

: ويقال. مل، إذا كان جواداًرجل سبط األنا: تصغري ساِبط، واشتقاقُه من السبوطة والسباط، من قوهلم

ضرب من النبت، : واحلَرمل. وهو راجع إىل السباطة واالسترخاء. ضربه حتى أَسبطَ، أي ألصقَه باألرض
 ا انقضى أمرهم أصابالفيل، فلم ِميت احلبشةُ عامى رعرف يف بالد العرب حته مل يرة أنأهل الس مزع

وهذا حديث ال . احلنظل، واحلَرمل، والعشر: صبة، فكانوا يعاجلونه بمرار الشجرالناس اجلُدري واحلَ
  .موضع، وقد مر سائره: وحرمل. وقد مست العرب حرملةَ، وحرمالََء. يعرف

  ى زرجال بني عبد الع

  .وقد مر، وخويلد بن أسد وقد مر، ونوفل بن أسد، وأبو صيفي ابن أسد

. البقاء: واخلُلود. طول العمر: واخلُلود. خلَد خيلُد خلوداً: فاعل من قوهلم:  تصغري خالد، وخالد:وخويلد

. ورجل مخلِد، إذا أبطأَ عنه الشيب. واألول أعلى. أخلد إىل األرض، إذا لَِصق ا، وخلَد إليها: ويقال

رب خالداً، ومخلَداً، ومخلَّداً، وخالدةً، وخلْدةَ، وقد مست الع. وخلد الرجلُ وأخلد، إذا أبطأَ عنه الشيب
  .بطن من بين كالب أو من بين عامر: وبنو خويِلٍد. وخويِلداً، وخلَيداً، وخالَّدا

  .وأنشد أبو عبيدة. أي مسورون، لغةٌ ميانية" ِولْدانٌ مخلَّدون: "وذكر أبو عبيدة أنَّ قوله جل ثناؤه

  أعجازهن أقاوز الكُثْباِن  لُّجيِن كأنماومخَلَّداٍت ِبال

  .ومر خالدة وخويلدة. ما خلَد ذلك خبلَِدي: يقال. ما خطَر بالقلب: واخلَلَد

    

ويِلدِدجية صلوات اهللا عليها: وخِدجية من قوهلم. أبو خواشتقاق خ : جت الناقة وأخدجت، إذا ألقَتدخ
وفَرق األصمعي بين ". كلُّ صالٍة ال يقرا فيها بأم الكتاب فهي ِخداج: "احلديثولدها ناقص اخلَلْق، ومنه 
وأخدجت، . خدجت الناقةُ، إذا ألقت ولدها قبل متام أيامه وإن كان تام اخللق: خدجت وأخدجت فقال

والولد من هذا مخدج والناقة . ادجفالولد من ذلك خِديج، والناقة خ. إذا ألقَته ناقصاً وإن كان تام األيام
ومنه قيل لذي الثُّدية صاِحب يوم النهروان، ألنه كان يقال مخدج اليد، أي ناقصها وأخدج . مخِدج

هسخفالنٌ عطاَء فالٍن، إذا ب.  

w فهو مربع، إذا وِلد له وأربع. أصاف الرجلُ فهو مِصيف، إذا وِلد له وقد أسن: واشتقاق صيفي من قوهلم
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  .رجلٌ مِصيف وأوالده صيفيون، ورجلٌ مربع وأوالده ِربعيون: يقال. يف شبابه

اعهد يا : ودخل عمر بن عبد العزيز على الوليد بن عبد امللك، أو هشام، وهو يِكيد بنفْسه، فقال: قال
  : فقال. أمري املؤمنني

إن يةٌ ِصغارِصب بني  ن كان له ِكبارم أفلَح  

  : فقال. اعهد يا أمري املؤمنني: مث قال". أفْلَح من تزكَّى: "فقال عمر

إن ونِصبيةٌ صيفي بني  ونعيمن كان له ِرب أفلَح  

  ".أَفْلَح من تزكَّى: "فقال عمر

ب الِعلْم يف اجلاهلية، وكان قد قرأ الكتب ورقَةَ بن نوفِل بن أسِد الشاعر صاح: وولد نوفلُ بن أسٍد
وتبحر يف التوراة واإلجنيل، وهو الذي لقيته خدجيةُ يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ووصفَته له فبشرها 

  .وله حديث. بنبوته

. املالُ: ورقوال. ورقة ميكن أن يكون اشتقاقها من ورق الشجر، أو من ورق املال. وقد مر تفسري نوفل

اقرقال الراجز. كثري املال: رجلٌ و :  

  تأكل من ِكيِس امرٍئ وراِق  ِمن ساِكِني العراِق جاريةٌ

  : قال الشاعر. اختبطت ورق فالٍن، أي سألته مالَه: أو من قوهلم

  وال مانع من خابٍط ورقَا

الدراهم بعينها، واجلمع : والورق. حلسان الوجوهورق الِفتيان، وهم ا: أو من قوهلم. املال: فالورق
  : قال الراجز يصف إبالً برى أا أفْتاٌء فأضراسها بيض مل تصفَر. أوراق

 كِقعاب األوراقْ بمقْنَعاِت  تُباِكر الِعضاه قبَل اإلشراقْ

". بورِقكم هِذِه"و" بوِرِقكم: "ئوقد قر. أورق الشجر فهو موِرق إبراقاً: ويقال. الِفضة: األوراق هاهنا

. أكرمهم وأحسنهم: وورق الرجال. وغصن موِرق ووِريق. وأورق الغصن يوِرق إبراقاً، وورق توريقاً

لونٌ من ألوان : والورقة. أعجبين ورق هؤالء الِفتيان، أي مجالُهم: ويقال. فالنٌ ِمن ورق بين فالٍن: يقال
وكلُّ شيٍء كان بذلك اللون فهو . وبذلك مسي الرماد أورق. وهو دون الرمكة، شبيه بلون الرماداإلبل، 
وناقةٌ ورقاء، إذا كان كذلك: يقال. أورق ا. مجلٌ أورققاً أللوارر ويت احلمام اخلُضأورق : ويقال. ومس

  .الغاِزي، إذا أخفَق ومل يغنم

  : خويِلد، عاش عشرين ومائة سنة، وله يقول حسانُ بن ثابتحِكيم بن : ومن رجاهلم

w  ونجا بمهٍر من بناِت األعوِج  حكيماً يوم بدٍر ركضه نجى
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  .وقد مر تفسري حكيم

  .هبار بن األسود، وكان من عظمائهم، وقد مر ذكره: ومن رجاهلم

اجلاهلية وقَالَه، وقال النيب صلى اهللا عليه زيد بن عمرو بن نفَيل، الذي ترك دين العرب يف : ومنهم
  .، وله حديث"يحشر أُمةَ وحده: "وسلم

   رجال عبد شمس بن عبد مناف بن قصي

وأمية بن عبد . كُريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس، جد عبد اهللا بن عامر بن كُريز، وقد مر ذكره
فيان بن أمية، وأبو عمرو بن أمية، يقال هلؤالء مشس، وحرب بن أمية، وأبو حرب بن أمية، وأبو س

  .وكانوا أبلَوا يف بعض أيام الِفجار فسموا عنابس. اُألسد، والواحد عنبس: والعناِبس. العنابس: اخلمسة

سمون والعاص بن أمية، وأبو العاِص بن أمية، والِعيص بن أمية، وأبو الِعيص ابن أمية، والعويص بن أمية، ي
  .هؤالء األعياص

    

وسفيان فُعالنُ أو ِفعالن، وإنما كسروا أولَه ملوضع الياء الثالثة، ألم استثقلوا الضمة . فولد حرب سفيان
واشتقاق سفيان من السايف، وهو ما سفَته الريح من . ِسفْيانُ وِظبيان. مع الياء وبينهما حرف ساكن

موضع : املواضع اليت تسِفي فيها الريح وسفَوان: واملسايف.  فُعالنُ من ذلكوكأنَّ سفْيانَ. تراٍب وغريه
  .سفا البهمى، وهو شوكه إذا جف: والسفَا. بناحية البصرة، وليس من هذا

مسافر بن أيب عمرو بن أمية، كان من رجال قريش مجاالً وجوداً وِشعراً، وهو الذي يقول : ومن رجاهلم
  : يرثيهفيه أبو طالب 

 وليتٌ يقولها المحزون ٍرو  ليتَ شعري مسافر بن أبي عم

ساِفرفَر: ومفْر. مفاِعل من السفْر، وهو : والستكلَّم بواحِده، ال يقال سافر وسالقوم املسافرون، ال ي
  : قال حسان. ومسافر هو الذي كان يشبب ند بنت عتبة. األصل

  بل كيف ينِطقُ منزٌل قَفر  فْرفحيوا أيها الس عوجوا

سافر الرجل : ومل يقولوا رجلٌ سافر يف معىن السفَر، اقتصروا على مساِفر، يقال. وقد جيمع سفر سفَّاراً
وكذلك فسره . الكتاب من التوراة واإلجنيل وما أشبههما؛ واجلمع أسفار: والسفْر. يسافر ِسفاراً ومسافَرةَ

كنا يف السفْر األول، أي يف الكتاب : ويقال" كمثَل اِحلماِر يِحملُ أسفاراً: " قوله عز وجلأبو عبيدة يف
ما طرحته الريح من ورق : والسفري. سفَر يسِفر سفَارةً. املاشي بني القَوم يف الصلح: والسفري. األول
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قوي على : وبعري ِمسفر.  خطْم البعري، حنو احلَكَمةحديدةٌ شبيهة باحلَكَمة تجمل على: والسفار. الشجر
والصبح إذا : "وقرئ. وكذلك سفَر الصبح وأسفَر. وسفَرت املرأةُ عن وجهها تسِفر سفْراً ال غري. السفَر
: وامرأةٌ سافر. بحوأسفَرنا حنن، إذا دخلْنا يف سفَر الص. سفَر الصبح سفْراً. على اللغتني" أسفَر"و" سفَر

وسفَرت . الكُناسة: والسفارة. اِملسفرة: واِملكْنسة. وسفَرت البيت أسفُره، إذا كَسحته. حسنةُ السفور
  .والورق سِفري وسفور، إذا كنسته. الريح الورق عن وجه األرض

وكَهم السيف، إذا كلَّ، فهو كَهام . ة والكهومةتصغري كَهٍم بين الكهام: وكُهيم. وكُهيم بن أيب عمرو
  .ورجلٌ كَهم وكهيم، إذا كان عِيياً. وكَِهيم

تصغري أمعط، واشتقاقه من الذِّئب إذا متعط شعره عن : ومعيط. وأبو معيط، وهو أبانُ بن أيب عمرو
اسم جبل : وأبان.  إذا تشقَّق من الشحمومتعط ِجلد السنام،. جلده؛ فالذئب أمعطُ واألنثى معطاء

  .معروف

  .هؤالء رجال قريش

  أسماء رجال بني كعب 

  .ولكن بدأنا بنسب إياد

  اشتقاق نسب إياد ورجاله

ويف . القوة: واأليد. ويسمى احلائط الذي يبىن يف أصل حائط مجوف إياداً. واشتقاق إياد من القوة أصله
  : قال الراجز. واَأليد واآلد واحد. واهللا عز وجلّ أعلم. أي بقوة" أيٍدوالسماء بنيناها ب: "الترتيل

  إذْ ركبت أعوادهم أعوادا  أبرح آد الصلَتاِن آدا

  .وكذا أيد فالنٌ فالناً، إذا أعانه وقواه. وأيدت الرجلَ تأييداً، إذا قويته وثبته

  .والدودادة والدودة واحد. دواٍد من الدودواشتقاق . أبو دواٍد الشاعر: ومن رجاهلم

واللُّغيزى من ِجحرة . ألغز فالنٌ كالمه، إذا عماه: واشتقاق الغز من قوهلم. سعد بن الغز: ومن رجاهلم
  .الريبوع، وهو أن حيفر على القَصد، مث يعمي موضعه

  :  أنذَر ا إياداً ملَّا غزتهم الفُرس، وهيلقيط بن معبد، صاحب القصيدة اليت: ومن رجاهلم

 إلى من بالجزيرة من إياِد  كتاب في الصحيفة من لَقيٍط

  .وله قصيدةٌ أخرى على العني مشهورة. يعين جزيرة العرب
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  قبائل إياد 

يقال إنّ ثقيفاً من بين و. قَدم الشيُء، إذا أتى عليه الدهر: ويقدم يفْعل من قوهلم. بنو يقْدم: فمن قبائلهم
مقْدوجلّ أعلم. ي واهللا عز.  

  : قال اهلذَيلّ. سكَّني حاِذق، أي حاد: القطع، ومنه: واحلَذْق. وحذَاقة فُالة من احلَذْق. بنو حذَاقة: ومنهم

  فذلك ِسكَين على الخَلْق حاذقُ  ناصحاً فيما بدا، فإذا خال يرى

    

وِدعام . كلُّ ما استندت إليه، فقد دعمك: والدعم. شتقاق دعمي من الدعمبنو دعمى، وا: ومنهم
  : قال الشاعر. اخلشب الذي ترفع به الغصون: الكَرم

  كالكَرم ماَل على الدعام المسنَِد

: وبنو ِدعاٍم. قُهاسم من ذلك اشتقا: وِدعامةُ. لفالٍن دعم، أي مالٌ، يف بعض اللغات. املالُ: والدعم أيضاً

  .بطن من همدان

وإياد قَدم خروجهم من اليمن فصاروا إىل السواد، فألَّحت عليهم الفرس يف الغارة فدخلوا الروم فتنصروا، 
  .وجِهل الناس أنسابهم

  اشتقاق أسماء رجال بني كنانة بن خزيمة بن مدركة

  .ليث، والدِئل، وضمرةُ بن بكر بن عبد مناةعبد مناة، و: تسمية قبائل بين كنانة بن خزمية

ومنه لُثْت الِعمامةَ على رأس . لُثْت الشيَء ألُوثُه لَوثاً، إذا عصبته عصباً شديداً: واشتقاق ليث من قوهلم
 أتينا على كلِّ وقد. وتليثَ الرجل، إذا تشبه بالليث يف جرأته وإقدامه. ولذلك مسي األسد ليثاً. ألُوثها لَوثاً

  .هذا يف اجلمهرة

  : قال الشاعر. دويبة تفحص التراب فتٍدر دارةً وتكمن فيها: والدِئل

 كان إالَّ كمفحص الدئِل ما  جاءوا بجيٍش لو ِقيس معظَمه

لضمور، وكأنه فَعلةٌ أو من ا. شديداً. إما من قوهلم بعري ضمر، إذا كانَ صلباً: واشتقاق ضمرةَ من شيئني
. ضد الِعيان، وهو ما أضمره اإلنسان: والضمار. وضمرته تضمرياً. ضمر الفرس يضمر ضموراً: من قوهلم

  .وقد مسوا ضمرةَ وضمريا

ند اخلنافس الصغار ترى ع: واجلناِدع. جندع وجندع واحد اجلنادع: يقال. ومنهم بنو جندع بن لَيث
wإذا كان ثاين االسم على فُعلَل نونٌ أو مهزة فأنت فيه : قال اخلليل. ِجحرة الضباِب ومكامِن األفاعي
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  .باخليار بني الفتح والضم، حنو جندب وجندب، وجندع وجندع، وربما مسيت الدواهي جنادع

ب، وإنما مسي الشداخ ألنه أصلَح بني قريٍش الشداخ، وامسه يعمر بن عوف بن كع: ومن رجال بين ليٍث
وطَؤك الشيَء حتى : والشدخ. شدخت الدماَء حتت قدمي: وخزاعةَ يف احلرب اليت كانت بينهم، فقال

  : قال الراجز. الذي انتشرت غُرته يف وجهه ومل تبلغ العينني، واجلمع شوادخ: والفَرس الشادخ. تفضخه

  تَبلُّج الزهراء في جنْح الدلَك  الغُرِة غَراء الضِحك ادحةش

  .وقد مر تفسري يعمر. ِصيب شدخ، قبلَ أن تشتد عظامه: ويقال

  : بكَري بن شداد، قُِتل بأذربيجان، وهو الذي رثَاه الشماخ فقال: ومن رجاهلم

  ِلبكَير بني الشَّداِخ فارس أطال

  .اسم فرسه: أطاللُ

سيف : ما هذا البياض؟ فقال: بلْعاء بن قيٍس، كان رئيساً يف اجلاهلية، وكان أبرص فقيل له: ومن رجاهلم
ورجل بلَع، إذا . واسعةٌ؛ وقد مر تفسري بلعاء يف اجلمهرة: بئر بلْعاء: واشتقاق بلْعاء من قوهلم. اهللا حالَّه

  .ر تفسري قيسوقد م. كان نِهماً زعموا

  .عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب، الذي يحدث عنه: ومنهم

  .ما زال هذا دأبه وِدينه، أي فعلَه الذي ال يفارقُه: فأما دأْب فمن قوهلم. وقد مر تفسري هذه األمساء

  .وأُذَينة تصغري أُذُن. ابن أُذَينة الشاعر: ومنهم

. ث، من ولِدِه عبد اهللا بن شداد ابن اهلاِد، الذي يروى عنه احلديثعتوارةُ بن عامر بن لي: ومن رجاهلم

فعال من : وشداد. واعتورته اهلموم، إذا أطافَت به. اعتور القوم الرجل، إذا أطَافُوا به: وعتوارة من قوهلم
وشددت احلَبل . شد شداًوشددت على القوم يف احلرب أ. شددت على القوم يف احلرب أشد شداً: قوهلم

: فاعلٌ من قوهلم: واهلادئ. وقد مست العرب شداداً. وقد قالوا شد يِشد، وليس باللغة العالية. أشده شداً

وأهديت اهلَِدية . وفُالنٌ هاٍد حسن اهلداية. وقد مسيت العنق اهلادي لتقدمها اجلَسد. هدى يهِدي فهو هاٍد
دكما ترى، واملصدر . يةٌوه إىل زوجها وأهديتها إهداء، وهي أفصح اللغتني، فهي هدي يت العروسدوه
  : قال الشاعر. اِهلداء

نٍة ِهداءحصقَّ لكلِّ مفَح  

قال الشاعر، املتلمس. األسري: واهلِدي :  

همِديه كان بِديفةُ العيبوا  وطُررقَذَاِلِه بمهنَّ ض ِدصميم 
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  .رمى فالنٌ رميةً ورمى أخرى هدياها، أي مثلَها: ويقال

  .أبو الطُّفَيل عامر بن واثلة، حيدثُ عنه: ومن رجال بين سعد بن ليث

  : وابنه طُفَيل، خرج مع ابن األشعث فقال أبوه

 ذلك ركِني هدةً عجبا وهد  خَلَّى طُفَيٌل علَي الهم فانشعبا

ويقال جاريةٌ طَفْلةٌ، أي . ال أعرف حد الطِّفل: وقال األصمعي. تصغري ِطفْل بين الطفولة: يلوالطُّفَ
. وطَفَّل اللَّيل، إذا أقبلَت ظلمته تطفيالً. موضع: وطَِفيلٌ. رخصةُ الِعظام واللَّحم، بينةُ الطَّفَالة، زعموا

  : قال الشاعر. االسم طَفَلٌ

   الطَّفَْلوعلَى األرض غَياياتُ

ووثَّلُه اهللا توثيالً، إذا . وثَّلثُ له ماالً توثيالً، إذا جمعته له: واشتقاق واِثلة من قوهلم. وقد مر تفسري عامر
  .أنماه

  رجال بني جنْدع بن ليث

واجلنادع . يالدواه: واجلنادع. بدت جنادع الشر، أي أواثلة: إما ِمن قوهلم: واشتقاق جندَع من أشياء
  .وقد مر تفسري ليث. أيضاً خنافس تكون عند ِجحرة األفاعي والضباب

سكَرت الريح، إذا : إما من قوهلم: واشتقاق األسكَر من شيئني. أمية بن حرثان بن األسكَر: ومن رجاهلم
وإما أن . ذا كفَفْت ِجريتهوسكَرت املاَء، إ. ويوم ساكر، إذا سكنت رحيه. سكن هبوبها، والريح ساكرة

  .تكون من سكْر الشراب، وهو أفْعلُ من السكْر

  .وقد مر تفسري نصر. نصر بن سياٍر، صاحب خراسان: ومن رجاهلم

  .فعال من سار يسري سرياً، فهو سائر وسيار: وسيار

  .وقد مر تفسريه. عبيد بن عمري الفقيه: ومن رجاهلم

  ئل بن بكر  بني الدومن رجال

  .وقد مر تفسري الدئل وبكر

  : وله يقول تأبط شراً. نوفل بن معاوية بن نفَاثة بن الدئل، وهو بيت بين الدِئل: منهم

  وال عامٍر وال النُّفَاثي نوفِل  أبينا ما نزلنا بعامٍر لَعمر
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والنفث دونَ . نفَث الراقي يِنفث نفْثاً:  من قوهلموقد مر تفسري نوفل ومعاوية واشتقاق نفَاثة وهو فُعالة
  .وما يكون معه ريق فهو تفْل. التفْل، وهو شبيهٌ بالنفخ

النفَاثة نْ تبقى شِظية من السواك بني األسنان فينِفثها الرجل، أي : ِمسعت األصمعي يقول: قال أبو حامت
  .يلقيها

  :  الشاعر اجلعفريوسلْم بن نوفَل، الذي يقول فيه

دووليسوا بسادٍة يس لم بن نوفِل  أقوامد المعروف سبل السي  

  .وقد مر تفسري سلم أيضاً

واشتقاق سارية من . وله حديث" يا ساريةُ، اجلبلَ اجلبلَ: "سارية بن زنيم، الذي قال عمر: وِمن رجاهلم
: والسارية من اهلوام" فأسِر بأهِلك: "لقطع والوصلوقد قرئ با. سرى يسِري، وأسى يسِري إسراء: قوهلم

تيس أزنم، وهو الذي له : واشتقاق زنيم من قوهلم. السحابة تمِطر باللَّيل: والسارية. كلُّ شيٍء دب بلَيل
.  والزنمةتيس أزمن وأزمل، باللم والنون، وهو الزلْمةُ: يقال. زنمتان، ومها لَحمتاِن تنوسان حتت حنكه

رجلٌ زنيم، : ويقال. وقد مست العرب أزمن، وهو أبو بطٍن منهم. هو العبد زلْمةٌ، أي عبد خالض: ويقال
الذي له زنمة : والزنيم. املُلصق بالقوم ليس منهم: فالزنيم. وللزنيم موِضعان يف اللُّغة. إذا نِسب إىل اللؤم

إنَّ اهللا جلّ : فقال" عتلٍّ بعد ذلك زِنيم: " وكذلك رد قوم تفسري من قال.من الشر يعرف ا، أي عالمة
مةٌ من الشرنما أراد بزنيم، أي له زسب، إنر بالنقال الشاعر. ثناؤه ال يعي :  

نيمالرجاُل زيادةً ز اعاهتَد  رض األديم األكارعفي ع كما ِزيد  

  .فهذا يعِني امللصق

  .وقد مر تفسري ظامل وعمرو. أبو األسود، وهو ظامل بن عمرو: اهلمومن رج

  .هذا اشتقاق وتفسري أمساء رجال بين كنانة بن خزمية

  اشتقاق أسماء رجال هذَيل بن مدركة

قال . هوذَلَ الرجلُ ببوِلِه، إذا اضطرب بولُه، فقد هوذلَ: يقال. اشتقاق هذَيل من اهلَذْل، وهو االضطراب
  : اجزالر

  هوذلةَ الِمشْآِة عن ضرِس اللَِّبن  ال يزاُل قائٌل اِبن َأِبن إذْ

واللَِّبن، أراد . الذي ينضِرس من الطِّني: والضرس. زبيلٌ من أَدم ينقَل فيه ما يخرج من اآلبار: واِملشآة
الطَّي.  
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  .، وبنو ظاعنة، وبنو خناعةبنو ِلحني، وبنو دهمانَ، وبنو عادية: فمن بطون هذَيل

الِقشر، بكسر : حليت العود وحلوته، إذا قشرته واللِّحاء: والَّحي، من قوهلم. واشتقاق ِلحيانَ من اللّحي
ولَحيا . املشاتمة: واملالحاة. حليت الرجلَ وحلوته، إذا شتمته: يقال. الالم، ومنه اشتقاق اللِّحاء من الشتم

  .واللِّحية معروفة. سان معروفان، بفتح الالمالبعِري واإلن

وليس يلزم هذا يف كلِّ . حمرانٌ وسودان ودهمانٌ: إما مجع أدهم، كما قالوا: ودمهانُ فُعالنُ من شيئني
: وقوهلم. عدد دهم، أي كثري: أو يكون من الدهم من قوهلم. لون، وال يقولون صفْرانٌ وال خضران

  .اسم من أمساء الداهية، وهو اسم ناقٍة لبعض العرب، وهلا حديث: والدهيم. اخليلُ، إذا غَِشيتهدمهته 

. والعادي من العدو أيضاً. وكلُّ حامٍل عاٍد. عدا عليه السبع، إذا حمل عليه: واشتقاق عادية من قوهلم

  .وقد مر هذا

: والظِّعان". ظَعِنكم"و" يوم ظَعِنكم: "والظَّعن واحد، وقد قرئوالظَّعن . وظاِعنة من الظَّعن ضد املُقَام

  .املرأة اليت تكون يف اهلَودج، واجلمع ظَعاِئن وأظعانٌ: والظَّعينة. حبلٌ يشد بِه البعري

  .يلالذل: واخلانع. خنع فالنٌ، إذا ذلَّ: يقال. االستخذاء والذُّلّ: واخلَنع. فُعالة من اخلَنع: وخناعة

  .يف صوته صهلٌ وسحلٌ إذا كان فيه شبيه بالبحوحة: ويقال. بنو صاهلة فاعلة من الصِهيل: ومنهم

  .وقد مر تفسري هذه األمساء. عبد اهللا وعتبة ابنا مسعود: فمن بين صاهلة

  .وكان عبد اهللا من املهاجرين األولني، وله فضائل كثريةٌ معروفة

واحملبق مفعل من . ضرب من الشجر، وقد مر تفسريه: والسلَم. بِق، كانت له صحبةسلَمة بن احمل: ومنهم
  .الضِرط: واحلَِبق. احلَِبق

أبو سبرة سامل بن سلَمة، يف أول اإلسالم، كان من رجال أهل البصرة، روى : ومن بين سعد بن هذَيل
  .وقد مر. لسبرةواشتقاق سبرة من الغداة الباردة ا. عن ابن عباس

املوضع الذي تعِقل فيه الوعولُ، أي تتحصن به، وهو : واملعقل. معِقل بن خويلد: ومن رجاهلم وشعرائهم
  .وقد مر تفسري خويلد. أمنع موضٍع باجلبل

  .العالء بن خويلد، وهو أخو معِقل، كان من رجال أهل البصرة، وهو صاحب نهر العالء: ومن رجاهلم

  .أبو ذؤيٍب، وأبو ِخراش، أدركَا عمر بن اخلطّاب رمحه اهللا: ن شعرائهموم

  .وقد مر. مصدر خارشته خمارشة وِخراشاً: وِخراش. وذؤيب تصغري ذئب

w  أسماء إخوة هذيل
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  .وهم اهلَون، وعضل، والقارة

واهلُون، بالضم .  وهدوءمر على هوِنه وِهينته، أي على سكوٍن: فاهلَون اشتق من الشيء السهل، من قوهلم
  ".أيمِسكُه علَى هوٍن أم يدسه يف التراب: "اهلوان، من قوله جلّ ثناؤه: اهلاء

. وكلُّ مستصعب فقد عضل. عضل يب األمر وأعضلَ يب، إذا صعب: واشتقاق عضل إما من قوهلم

  .وكذلك كلُّ شيٍء ضق به موضعه فقد عضل به

  : قال الشاعر

الًجمعمعض ع   يظَلُّ به الفضاءدصحاِري ي نكأنّه اإلكام 

: رضي اهللا عنِه: وقال عمر ابن اخلطاب. عضلت الدجاجة، إذا اعترضت البيضة فعسر خروجها: ويقال

  .وعضلة الساق من هذا، اللتباسها بالعصب. أعضلَ يب أهلُ الكوفة ما يرضون أمرياً

وكان بعض بين كنانة أراد أن يفرقهم .  سموا ذا ألنَّ القارة أكمة سوداُء فيها حجارةوأما القارة فإنما
  : يف األحياء، فقال شاعرهم

  فنُجِفَل مثَل إجفاِل الظّليِم  دعونا قارةً ال تُنِفرونا

   بني أسد وقبائلهم رجال

  .بنو أسد بن خزمية: دودان بن أسد، وكاهل، وعمرو، وصعب

  .بنو نعامة: ويقال لبين عمرو

  .واشتقاق دودان وهو فُعالن، من دواٍد وأشباهه

رجلٌ كَهلٌ وكاهل، إذا : ويقال. واشتقاق كاهل من كاهل اإلنسان والدابة، وهو مغِرز العنق يف الظّهر
هٍل، أي كهل يقوم هل يف أهِلك ِم، كا: ويف احلديث. ومنه اكتهلَ النبت، إذا استحكم. استحكم ِسنه

حمتنك يالً، وكَهالنة. بأمرهم ذو ِسنكاهالً، وكُه ت العربهلة، كأنَّ : ويقال. وقد مسلة شامرأة كَه
قال الراجز. شهلةَ إتباع :  

  أماِرس الكهلَة والِصبيا

     بنو قُعني، وبنو فَقْعس، وبنو الصيداء : ومن قبائلهم

رجلٌ أقعى . والقَعن والقَعا والقَعم واحد، وهو ارتفاع يف أرنبة األنف. ن القَعنفأما قُعني فاشتقاقه م
  .بل القَعن انفحاج يف الرجل: وقال قوم. وأقعن

  .وفقعس من الفَقْعسة، وهو استرخاٌء وبالدة يف اإلنسان
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داٌء يصيب اإلبلَ فتلتوي : والصيد. ارض غليظة ذات حجارة، أو تكون الصيداُء تأنيثَ أصيد: والصيداء
  .وهو معروف بالعذوبة" كصداء: "، وقال قوم"ماٌء وال كصيداء: "ومثَلٌ للعرب. أعناقُها

  باب وقبائلها ورجالها الر

اجتِمعوا : وإنما سمو الرباب ألنهم حتالفوا فقالوا. تيم، وعدي، وعكْل، ومزينة، وضبة: فالرباب
والقول . بل غَمسوا أيديهم يف رب وحتالفوا: وقال قوم. لربابة، وهي ِخرقةٌ تجمع فيها الِقداحكاجتماع ا

  .األولُ أحسن

. ومزينة تصغري مزنة. ومزينة أم ولَِده، وهي ابنة كَلْب بن وبرة. وهو عمرو بن أد بن طاخبة: مزينة

فالن : وذكر أبو حامت عن أيب زيد أنَّ العرب تقول. ، واجلمع مزنٌالسحابة البيضاء أكثر ما تنسب: واملزنة
أحدمها مازن بن مالك : ويف العرب بطون. فأما مازنٌ فليس من هذا. يتمزن على قومه، أي يتفضل عليهم

بيض : إنَّ املازن: ويقال. بن عمرو بن متيم، وستقف على بطون مازن إن شاء اهللا، ومازنٌ يف بين شيبان
  : النمل وأنشدوا

اِسنهمروتَرى الذَّميم على م  ثِْل ِغبالِهياِج كمازِن الج 

  .ضرب من النمل أمحر: واجلَثْل. بثْر يظهر على وجوههم من الشمس أو من احلَر: والذَّميم

 عمر رضي اهللا النعمان بن مقرن، له صحبة، وكان على املسلمني يوم اوند يف خالفة: ومن رجال مزينة
قرنت البعرييِن، إذا : وقد مر تفسري النعمان، فأما مقَرن فهو مفعل، من قوهلم. عنه، ففتحها وقُِتيلَ يومئذ

  .وقد مر. لُز أحدمها باآلخر

غفلت : واشتقا مغفَّل وهو مفعل، من قوهلم. عبد اهللا بن مغفّل، له صحبة نزلَ البصرة: ومن رجاهلم
  .ء، إذا سترتهالشي

وكان زياد . معِقل بن يسار، له صحبةٌ، وهو الذي حفَر ر معِقٍل بالبصرة، ونِسب إليه: ومن رجاهلم
ِقليطَب املَعب الرنسفَره، وإليه يتفسريه. ح وقد مر.  

 قضاةَ البصرة وىلَ. وهو جد إياس بن معاوية ابن قُرة بن إياس. عائذُ بن عمرو، وله صحبة: ومن رجاهلم
  .لعمر بن عبد العزيز، وكان يِرتل عبدِسي ومات ا

ما : وتقول العرب. بالل بن احلارث، أقطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم أرضاً باملدينة والِبالَل املاء: ومنهم
  :  األخيليةقالت. واهللا ما تبلُّك عندي ِباللٌ وال بالَة: ويقال. ذُقت ِبالالً، أي ما يبلُّ حلْقي

 بعدها عنِدي ِبالُل تَبلُّك  فال واهللا يا بن أبي عقيٍل
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  : قال الشاعر. طوبت فالناً على بلَلَِته، أي على ما فيه من العيب: ويقال

  وعرفت ما فيكم من األذراِب  طَوبتكم على بلَالتكم ولقد

  : متر يرض ويحلَب عليه، قال اهلذَيلّ: واُألبلّة

 اُألبلَّةَ لم تُرضِض ويأبى  ُل ما رض من تمرهاويأك

وابنه كعب . وقد مر تفسري زهري وسلْمى. زهري بن أيب سلْمى، أحد فحول شعراء العرب الثالثة: ومنهم
بن زهري مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله حديث، فكساه برداً فاشتراه معاوية بعشرين ألف درهم، 

  .أيدي اخللفاِء اليوموهو الذي يف 

  .ابنا عبِد مناة بن أد، فقد مر تفسريه يف قبائِل قريش: فأما عدي وتيم

  .نور أطْحل، ينسب إىل جبل: ومن قبائلهم

  ".بشر املُخِبتني: "الربيع بن خثَيم، وكان أعبد أهِل زمانه، وكان ابن مسعوٍد ذا رآه قال: ومنهم

  .العريض األنف، ومنه اشتقاق خيثمة: واألخثم. وخثَيم تصغري أخثم. عوقد مر تفسري الربي

  .سفيان بن سِعيٍد الثَّوِري، وكان من خيار أهِل الكوفة، ومات بالبصرة: ومن رجاهلم يف اإلسالم

  قبائل عكل 

  : قال الشاعر. عكَلت الشيء أعكُله عكْالً، إذا مجعته: واشتقاق عكْل من قوهلم

م على هكُواوهف اَألِميل تدارماً  دئيس وتُعكَُل نَعتُشَلُّ إلى الر 

يعين بقوله تشلُّ يوم قُِتلَ قيس بن ِبسطاٍم . كثيب مستطيل من األرض، وهو موضع: واألِميل. أي جتمع
يببن خليفة الض ن، قتله عاصماَألِميل، وهو يوم احلَس وقد مر اشتقاق كنانة. يوم.  

    

وجد : يقال. احلركة اخلفيفة: والوقْش. واشتقاق أُقَيش، وهو تصغري الوقْش. بنو أُقَيش: كلومن قبائل ع
وكتب النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً لبين أُقَيٍش يف ركية بالبادية، . الرجلُ وقشاً يف بطنه، أي حركةً

  .فهو يف أيديهم إىل اليوم

: ، كان فصيحاً شاعراً جواداً، وعمر حتى خِرف، فكان يقولالنِمر بن تولَب العكلي: ومن رجاهلم

يقال النمر بن تولب بفتح : والنمر، قال أبو حامت. وكان ذلك ِهجرياه! اصِبحوا الضيف، اغبقوا الضيف
تنمر فالنٌ : يقال. دواشتقاق النمر من التنمر، وهو التوعد والتهد. وال يقال النِمر. النون وتسكني امليم

شملةٌ فيها : والنِمرة. لفالٍن، إذا أظهر دداً؛ وأصلُه من شراسة اخلُلق، وبه مسي النِمر السبع املعروف
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أِرنيها نِمرةً أِركَها : "ومثلٌ من أمثاهلم. سحابةٌ فيها سواد وبياض أيضاً: خطوطُ سواٍد وبياض؛ والنِمرة
وأحِسب أنَّ النامرة . ت العرب نمرياً، ونمراً، ونمارة، وكلُُّ لوٍن فيه سواد وبياض فهو أنمروقد مس" مِطرة

: والتولب. فأما املاُء النمري الناجع املِري يف اجلَسد فليس من هذا. شيء يتخذ من حديد، ينصب به للذئب

  : قال الشاعر. احلمار الصغري

  ٍة أم تَولِبويوم على بيدان

  .أتانٌ وحشية: والبيدانة

  ومن بطون تيم بن عبد مناة 

  .بنو والّدة، وبنو أنس

  .ونكْرة تراه يف عبد القيس. وأما ذُهل ووائلة فستراه يف نسب بكر بن وائلة

شعاعاً، أي خرج : وإذا خرج الدم من اجلُرح قيل. بنو شعاعة والشعاعة مشتق من الشيء املتفرق: ومنه
  .متفرقاً

  .عمر بن لَجأ، وكان شاعراً راجزاً فصيحاً، هاجى جريراً برهةً من عمره: ومن رجاهلم

النعمان بن ِجساس، قتلته بنو احلارث بن كعب يوم الكُالَب وكان سيد الرباب وفارسهم، : ومن رجاهلم
فأما . وقد مر تفسري النعمان. ِسر يف ذلك اليوم، وله حديثفقتلت به التيم عبد يغوثَ بن وقَاص، وكان أُ

ِجساس فهو ِفعال من اجلَس، وكذلك فسر يف الترتيل، واهللا أعلم، وهو املتجسس عن أخبار الناس وعن 
  .عيوم

احلكم، ِعصمةُ بن أُبير، وهو الذي حمل يوم اجلمل عتبةَ بن أيب سفيان، ومروانَ بن : ومن رجاهلم
وقد مست العرب ِعصاماً، وعصيماً، . كلُّ ما اعتصمت به من شيء: والِعصمة. فأحلقهما باملدينة

باقي أثِره على اليِد وغريها، مثل اِحلناء والقَِطران وما أشبهه، وكلُّ : وعِصيم كلِّ شيء. وعصيمة، وعصماً
والوِعل الذكر أعصم، . بياض يف إحدى يدي الفَرس: صمةوالع. خيٍط شددت به ِزقّاً أو ِقربةً فهو ِعصام

إنّ كلَّ اسٍم كان أوله . تصغري وبر أو وبر: باطن الذراع من اإلنسان، وأُبري: واِملعصم. واألنثى عصماء
  .واواً فإذا صغرته ضممت الواو فصرت مهزة

   :قَهوس، وهو الذي عنت دختنوس يف قوهلا: ومنهم

 ع بكفِّه رمح ِمتَّل  فَر ابن قَهوٍس الشُّجا
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  .وِحلق قَهوس باألزد، فولده فيهم إىل اليوم. تهزأ به

  .ابنا علَّفة: هاللٌ ومستوِرد: ومن رجاهلم

  .وِهاللٌ قَتل رستم رأس األعاجم يوم القادسية

 بن قيس الرياحي وكان معقلٌ على شرطة علي وكان املستوِرد من رجاهلم، وكانت له نجدة، ولقي مِعقلَ
وأخته قَطَاِم، وهي اليت تزوجت ابن ملجم . بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فقَتل كلُّ واحد منهما صاحبه

ومستوِرد . وهالل قد مر تفسريه. لعنه اهللا، واشترطَت عليه أن يقتل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
أظماؤها، مثل اِخلمس، : وأوراد اإلبل. ويسمى الشجاع وارداً ف يبعض اللُّغات. ل من الورودمستفِع

  .ضرب من الشجر: وعلَّفَة. والوريدان معروفان من اإلنسان وغِريه. والسدس، وما أشبهه

  : قال جرير. ريركانوا جيتمعون على هجاِء ج. السرندي، وعلقة، وجحدب: ومن شعرائهم التيِم

ضى على تفٍْلِل ناجِذه عرنْده الشَّعر  السظْراً غَملْقَةَ بع من أم 

ضرٍة وعرعلْقةُ ال يألو بعع  ى وهو منتصررنْدالس ظِْر أممن ب  

  .وكان جلحدٍب بالكوفة قَدر

    

ة وأدانيلَق، وهو حبال السا من العلْقَة إمواشتقاق علَق وهو احلُبها، أو من العومثلٌ من أمثاهلم. ات :

  ".نظرةٌ من ِذي علَق"

وقد مر . ومن رجال بين عدي ومن قبائلهم بنو خزمية، وبنو عامر، وبنو ذَكْوان، وبنو متيم، وبنو شهاب
  .عامة هذا

بلغَ فالنٌ ذكاَءه، إذا تكامل : إما من الذَّكاء ممدود، وهو متام السن يقال: من شيئني: واشتقاق ذَكْوان
  : قال اهلُذَيلّ. أو ذَكَا الناِر، مقصور. سنه

  ذكا الناِر في فَيح الفروِغ طويُل  يوم كأن ُأواره وقابلَها

  : قال الشاعر. والصبح ابن ذُكاَء، ممدود. اسم من أمساء الشمس: وذُكاُء. اِجلذْوة من النار: والذَّكْوة

  ء يمينَها في كافرألقَتْ ذكا

وغالم ذكي . وذكَّيت الذبيحة، كأنك حنيت عنها األذى بذِحبك إياها. اسم من أمساء الليل: وكافر هاهنا
  .بين الذكاء، إذا كان حديد النفس ذَِهناً

  .لونٌ من شيات النخل: والشهبة. والشهاب من النار، واجلمع شهب
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  .امللوك األشاهب، جلماهلم: وكانت العرب تسم بين املنذِر. مِحلةم: وسنةٌ شهباء

  .وقد مست العرب أشهب، وشهاباً، وشهباناً

  : يومن رجال بن عد

  .شِهد فَتح األبلَّة وأخذ الدرهمني، وكان من رجال أهل البصرة. خالد بن عمري، وقد مر ذكره

  .بنو عقْبة: ، وأوىفغَيالنُ، ومسعود: ومن رجاهلم

  : وغَيالنُ هو ذو الرمة، مسي بذلك لقوله

  أشعثَ باقي رمة التقليِد

ومما استنجاز به أهلُ العراق اخلروج على احلجاج أنه . ما رم من الِعظام: والرمة. القطعة من احلبل: والرمة
واشتقاق غَيالن من " إمنا يطيفُون خبشباٍت وِرمة: "م فقالرأى الناس يف مسجِد النيب صلى اهللا عليه وسل

أو يكونُ اشتقاقه من الغيل، وهو املاء يتغلغل يف بطون األودية . ساعد غَيل، إذا كان غليظاً: يقال. الغيل
وغالت . دالبع: والغول. موضع: وغُولٌ. الشجر امللتف؛ واجلمع أغيال فيهما سواء: والِغيل. بني احلجارة

  : قال الشاعر. موضع يثْقُبه املاء فيخرج منه: وغائلة احلوض. فالناً غائلةٌ، أي أصابته داهيةٌ

كالماء من غائلة الجابيه  

  .قَتل فالنٌ فالناً ِغيلةً، إذا ختله فقتله: والِغيلة، يقال

وفَى : يقال. كونُ أفعلَ من الوفاءأو ي. أوفَى فالنٌ على كذا وكذا، إذا عالَه: واشتقاق أوفَى من قوهلم
  : قال الشاعر. فالنٌ وأوىف، لغتان فصيحتان

ةُ من أبيِه وفاءبعقِد  ما ملمن أوفى بعهٍد أو بع  

وسترى شرح هذا يف موضعه إن شاء . ورجالِن يتعاقبان. أعقَبين عقْبة، أي ركْبةً: وعقْبة فُعلة من قوهلم
  .اهللا

قال . ٍل حسانُ بن عبد اهللا، أَسر شيبانَ بن ِشهاب جد املسامعة، وأخذ فَرسه مودوناًأبو شع: ومن رجاهلم
  : ذو الرمة

 وفارِسِه ِجهارا بمودون  ونحن غداةَ بطِن الجر ِجْئنا

  .وقد مر تفسري حسان

أو .  فهو فَعل من ذاكفرس أشعل بين الشعل، وهو بياض يف ناصيته وذنبه،: واشتقاق شعل إما من قوهلم
وشعلة . الفتيلة ما دام فيها النار، فإذا طَِفئَت مل تسم شعيلة: والشعيلة. شعلت النار وأشعلتها: من قوهلم
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  .إناٌء من أَدم ينتبذُ فيه: النار معروفة واِملشعل

نَ ابن عمٍرو الِعجلي، فانطلق ليأخذ خليفة بن ِمخبط، كان شريفاً فارساً، وكان أَسر اللَّدا: ومن رجاهلم
: وِمخبط. وقد مر. فعيلة من اخلَلَف واِخلالفة: وخليفة. منه ثوابه، فقتله رجلٌ من بين تيم الالت ابن ثعلبة

ما جز من احلشيش لتعتلفَه اإلبل، : واخلَبط. خبط البعري بيديه، إذا ضرب ما: يقال. ِمفعل من اخلَبط
  .ويف ارِض بين فالن ِخبطةٌ من الكأل، أي شيء قليل. يطُ أيضاًوهو اخلَِب

  ة ورجالهم قبائل بني ضب

يف : يقال. احلقد يف القلب: والضب. إما من الضبة األنثى، أو من الضبة احلديِد: اشتقاق ضبة من شيئني
 صدورها، فإذا أَصاب ذلك البعري داٌء يصيب اإلبل يف: والضب. قلب فالِن على فالن ضب، أي حقد

  : قال الشاعر. فالبعري أسر والناقة سراء

  فإذا تَخَزحز عن ِعداِء ضجِت  وأِبيتُ كالسراء يربو ضبها

بِخلْفَِي الناقة بيديه وحيلُب: والض قال الشاعر. أن جيمع احلالب :     

   جمع الخِلفَيِن في الضب حالبكما  له كفَّي بالرمح طاعناً جمعتُ

فرس من خيل العرب مشهور لرجٍل من طيء، كانَ جنا عليه ِكسرى : والضبيب. والضباب معروف
  .برِويز ملَّا ازم بهراِم شوِبني

  .ن شاء اهللاويف األزد صِرمي، وستراها يف موضعها إ. ويف متيٍم صِرمي أيضاً. بنو صِرمي: قبائل بين ضبة

واشتقاق السيد، وهو اسم من . بنو السيد بن مالك، وبنو ذُهل، وبنو عائذة، وبنو جارم: ومن قبائلهم
  .أمساء الذئب، وهو املسن منها يف قول بعضهم، ومجعه ِسيدانٌ

  .وسترى تفسري ذُهل يف موضعه

  .قيت به عدوكعذْت بفالٍن، إذا ات: فاعلة من عاذ يعوذ، من قوهلم: وعائذة

ال جرم ألفعلن كذا وكذا، ألمحلن : وقوهلم. أجرم فهو جمرم، وجرم فهو جارم. فاعل من اجلُرم: وجارم
  : قال الشاعر. نفسي عليه

  جرمتْ فزارةَ بعدها أن يغضبوا  طعنتُ أبا عيينةَ طعنةً ولقد

ومست العرب . م، وما بقي يف النخل منه فهو جرامةاملصرو: والتمر اجلرمي. أي مجلَتهم على الغضب
فالنٌ حسن اِجلرم، أي حسن : وقوهلم. ِجسمه، وجيمع أجرام وجروم: جرماً، وجارماً، وِجرم اإلنسان

  .وكذلك جرميةُ أهله. وفالنٌ جارم أهِله، ي كاسبهم. اخلروج للصوت من اِجلرم
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  .حرثان، وعامر، وِشييم: ومن قبائلهم

  .فُعالنُ من احلرث، وقد مر: وحرثان

وعامر، قد مر.  

. تصغري أشيم، وهو الذي له شامةٌ يف أي موضع من جسده، واألنثى شيماء واجلمع ِشيم: وِشييم

  : قال الشاعر. فالن كرمي الشيمة، واجلمع الشيم، وهي اخلالئق: يقال. اخلَليقة: والشيمة

 ِعراراً إن يكن ا  ذا شكيمٍةوإنتُقاسينه مالشِّي منه فما أمِلك 

. وابنه نبهان بن احملترث، وهو مفتعل من احلرث. احملترث بن أوس، كان من فُرسام: ومن رجاهلم

  .وسترى نبهان يف موضعه

ومسي . حتركناس الشيء ينوس، إذا : فَعال من قوهلم: ونواس. نواس بن عصم، كان له قَدر: ومن رجاهلم
  .وقد مر عصم. به ذُو نواٍس امللك احلمريي، لذؤابٍة كنت تنوس على ظهره، وكلُّ متحرٍك نائس

أو . إما من قوهلم بِحر الرجلُ، إذا فَِرق من جزٍع أو غريه: بِحري، واشتقاق بِحري من شيئني: ومن رجاهلم
. وكذلك فسر يف الترتيل. وذلك شيٌء كان ألهل اجلاهلية. ق أذنهايكون من البحرية، وهي الشاة اليت يش

تبحر فالنٌ يف : ويقال. والبحر معروف. دم باحِري، إذا كان شديد احلمرة؛ وكذلك بحراٍن: ويقال
حرة، أو لقيته صحرةَ بحرة، وصحرةَ وب: وميكن أن يكون اشتقاق بِحري من قوهلم. علمه، إذا تشعب فيه

مرج البحريِن : "وكذلك جاء يف الترتيل. صحر بحر، أي فُجاءة والعرب تسمي كلَّ ٍر واسٍع حبراً
موضع، : وبحار. وقد بِحر الرجلُ، إذا أَصبه الدوار من البحر. فسمى البحر امللح والعذب حبرين" يلتِقيان

  .رفال يدخل األلف والالم عليه، وال ينص

 ه كان ال يأخذ الزمامقَر مجلَ عائشة رضي اهللا عنها يوم اجلمل؛ وذلك أنلَجة، وهو الذي عِحري بن دوب
  .رجلٌ إال قُِطعت يده، فعقَر اجلملَ ليربك فال يأخذَ أحد ِخطامه

، أم الفرزدق وبنو صرمي بن سعد بن ضبة هم أخوال الفرزدق، منهم بنو شتيم، وهم بطن من بين صرمي
  : قال جرير. ِلينةُ بنت قَرظَه فهم أخواله خاصة

 أم الفرزدِق من صباِح وما  أم الفرزدق من هالل وما

ك من شُتَيم ولكنِقدِحك في القداِح  أصُل أم مسو فأبِصر  

  .الشر: لشتموا. سبع شتيم، واالسم الشتامة: يقال. وشتيم من شتامة الوجه، وهو قبحه

وسترى ظاملاً مشروحاً يف . ظامل بن الغضبان كان له قَدر يف اجلاهلية، وكان ساِدنَ صنمهم: ومن رجاهلم
  .موضعه إن شاء اهللا
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حبشت الشيء وهبشته، إذا : يقال. تصغري حبش: وحبيش. حبيش بن دلَف: ومن رجاهلم وفُرسام
احلبشة فجمع : فأما قوهلم. مجع احلَبش: واألحبوش.  النملة العظيمةاسم رجل، وهي: وحبشية. مجعته

حلفاء : واألحابيش. احلبشة فجع على غري القياس: فأما قوهلم. مجع احلبش: واألحبوش. على غري القياس
وا األحابيشمِشي، فسبجبٍل يقال له ح اشات. قريٍش من بين كنانة، حتالفوا حتتاجلماعات: واحلُب .

ودلف القوم إىل . ودلَف فُعلٌ من الدلف، وهو مشي متقارب كمشي املقيد، وهو مشي الشيخ الضعيف
  .احلرب دليفاً

  .وهو مدح. أجنب الرجل، إذا ولَد النجباء: يقال. ِمنجاب، وهو مفعال من النجابة: ومنهم

  .بنو بجالة، وبنو تيم، وبنو صباح: ومن قبائلهم

الةوبِجيِل: جيء البالٌ، إذا كان غليظاً : يقال. فَعالة من الشجِجيلٌ، وثَوب جبيل، وكذلك رجلٌ بل ببح
وبجلة، وهو أبو بطٍن، كان يف بين . وهو أبو قبيلٍة عظيمة. جسيماً، وكلُّ شيء غلَّظْته وعظَّمته فقد جبلته

  .دابةَ واإلنسان، واجلمع أباجلعرق يف يد ال: واألبجل. سليم فانتقل إىل غريهم

واهجر الرجلُ . واشتقاق هاِجر إما من اهلجر، أو اهلجري واهلاجرة، وهو نصف النهار. بنو هاِجر: ومنهم
وهجر القوم جرياً، " وال تقُولوا هجرا: "ويف احلديث. يف كالمه، إذا تكلَّم بكالٍم قبيح، أو مبا ال ينبغي

حبلٌ يشد يف رسغ ِرجل البعري مث يشد يف أصل عنقه، فالبعري منه :  والتجار.إذا خرجوا يف اهلاجرة
  .وخبلةٌ مهجر، إذا عظُمت. موضع معروف: وهجر. مهجور

: ويقال إذا لزم الرجلُ كالَماً فلم يفارقْه. واِهلجر أخذت من اهلَجر، ألنهم هجروا قومهم وتباعدوا عنهم

رياه وإهِجرياهما زال ِهج.  

واشتقاق كُوز أظنه من اجتماع الشيء ودخوِل . بنو كُوز، وهو كوز بن كعب بن بجالة: ومن قبائلهم
  .تكوز القوم، إذا اجتمعوا. بعضِه يف بعض

  .وذلك أنه كان إذا وقَف من احلرب سد ناحيته، أي ردمها. ومن رجاهلم عمرو بن زيد وهو الرِدمي

  : قال الفرزدق. كان يكىن بأيب قَِبيصة.  ِضرار بن عمرو، وهو بيت ضبة، وقد مر ذكره:ومن رجاهلم

ُل  زيد الفوارس وابن زيٍد منهموأبو قبيصةَ والرئيس األو  

  .وزيد الفوارس بن حصني بن ِضرار

فقبصت قَبصةً من : "وقد قرئ. قبصت قَبصةً، أي أخذت بثالِث أصابِعي شيئاً: واشتقا قَِبيصة من قوهلم
  .بالصاد والضاد" قبضت قَبضةً"و" أثَر الرسول
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واخلرش يكون من جلمع، . غيالن بن خرشة، كان سيد بين ضبة بالبصرة، وقد مر ذكره: ومن رجاهلم
وإذا خرشت عدداً أو شيئاً فسقط منه شيٌء فالساقط . فالنٌ خيتِرش من هاهنا وهاهنا، أي جيمع: يقال

  .خلُراشةا

ادجلَ ادالجاً، إذا سار من أول الليل؛ وأدجلَ إدالجاً، إذا : يقال. ودلْجة فُعلة من الدلَج. بنو دلْجة: ومنهم
وقد مست العرب مدجلاً وهو أبو بطٍن منهم، . واملصدر اإلدالج، واالسم الدلَج. سار من آخر الليل

  : قال الشاعر. لدلو من البئر إىل احلوضالذي حيمل ا: والداجل. ودالَّجاً

  َأِمرا بسلْمى دالٍج متشدِد

وكلُّ شيء عرضته فقد ثَجرته، . مفعول من الثَّجر، وهو العرض: ومثجور. مثجور بن غَيالن: ومنهم
 ما أخرج ماؤه من التجري، وهو: والثجري معروف، وهو الذي تسميه العامة. ما عرض منه: وثُجرة الوادي

  .التمر

  : قال الشاعر. داٌء يصيب اإلنسان يف صدره: والشغاف. شغاف بن املقطّع بن عمر بن هالل: ومنهم

الشَّغاِف تبتغيه األصابع مكان  

  ".شغفَها حباً"و" شغفها حباً: "وقد قرئ

  .ومنهم سلْمان بن عامر، كانت له صحبة؛ وقد مر تفسريه

  .ومثلَّم مفعل من الثلم. عريض صدر القدم: الشرحاف. ِشرحاف بن املثلَّم: هم من فُرسامومن

. قَشرك الشيَء: والسحج. ِمفعال من السحج: وِمسحاج. ِمسحاج بن ِسباع، كان من املعمرين: ومنهم

وِسباع ميكن . ها فال تلبث أن تخفىاليت تسحج األرض خبفِّ: والناقة اِملسحاج. سحجه يسحجه سحجاً
  .وعبد مسبع، وهو الذي قدُ ِهملَ حتى صار كالسبع. أن يكون مصدر سابعه مسابعةً وِسباعاً

    

روضةٌ أُنف، إذا مل : ويقال. تصغري أَنف: وأُنيف. فرس: والشيط. أُنيف بن جبلة، فارس الشيط: ومنهم
رعوكلُّ ش. تفه فهو أُنعليه: ويقال. يٍء استأنفت على كذا وكذا، أي زاد فين.  

: وسواج. وله حديث. ومنهم أبو سواٍج عباد بن خلَف، الذي قتل صرد بن حمزة، عم مالِك ابن نويرة

سجة اخلَشبة اليت واِمل. سججت احلائط بالطِّني أسجه: ويقال. فُعال من سجت الرجلَ أسوجه سوجاً
  .يطلَى ا الطني، وهي اِملسيعة أيضاً

وحنتف إن كانت النون فيه . احلَنتف بن السجف، الذي قَتل يوم اهلَِنيم حبيش بن دلَجة القيين: ومنهم
  .والسجف هو الستر، وال يكون إال من ِسترين. زائدةً فهو من احلَتف
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نور يشبه بالشقائق، : والشِقرةُ. ن ربيعة، ويف العرب شِقرةُ هذا، وشقِرةُ يف بين مازنشِقرة ب: ومن قبائلهم
  : قال احلارث بن مازن. أو هو الشقائق بعينه

 من دماِء القوم كالشَِّقراِت بِه  وقد أحمُل الرمح األصم كعوبه

  : قال الشاعر. فسمي شِقرة

  روعال الخيَل دماء كالشَِّق

. موضعه بالبحرين زعموا مما بِني يف الدهر األول: واملشقَّر. نبت: والشقَّارى، بتشديد القاف وختفيفها

جاء فالنٌ بالشقَر والبقَر، إذا جاء : ويقال. بطن من األزد، من مواليهم شعبة بن احلَجاج احملدث: واألشقر
  .بالكذب

غربةٌ فيها حمرة، وربما وِصف : والصبحة. الضوء: والصبح. اح فُعال من الصبحوصب. ومنهم بنو صباح
: والصبوح. بنو صباح: ويف العرب. ويقال الصبحة أيضاً. نومة الغدادة: والصبحة... والصباح. به األسد

قال . الذي يورد إبلَه صباحاً: والصابح. االسراج بعينه زعمو: والصباح. السراج: واملصباح. شرب الغداة
  : الشاعر

بي أيى ليقطع ِشرعساِع س  ابح الجوزاءالحت للص حين  

حطت الشيَء أحوطه حوطاً، إذا : وحوط من قوهلم. األبرش، وهو عامر بن حوط، وقد مر: ومن رجاهلم
وكذلك فسر . األخذ ذا حزته وحِفظته: واإلحاطة. ظاِحلفْ: واِحلياطة. أحرزته وحِفظته، فالشيء محوطٌ

  .يف الترتيل

. الكثري الشعر: واألهلَب. عمري بن األهلب، شِهد اجلملَ وجرح فمات من جراحته، وله حديث: ومنهم

قد مست و. اخلُصلة من الشعر: واهلُلْبة. يوم هالَّب، إذا كان بارداً،: ويقال. شعر ذنِب الفرس: واهلُلْب
  .ومنه اشتقاق مهلَّب. العرب هليباً وأهلَب وهِلباً، وفَرس مهلوب، إذا نِتف شعر ذنِبه

مالك بن املنتِفق، كان من فرسام، وكان مطعاماً، وهو الذي أغار عليه بسطام بن قيس وقُتل : ومنهم
وناِفقاء الريبوع من هذا، . لسرب يف األرضا: والنفَق. الذي قد دخل يف النفَق: واملنتِفق. ِبسطام يومئذ

فأما ِنيفَق . واملنافق من هذا اشتقاقه، ألنه يدخل يف الكفر وهو يظهر غريه. وهو سربه الذي يدخل فيه
نفَق الفرس وغريه، فكلمة مولَّدة ليس بعربية : وقول العامة. القميص ففارسي معرب، ليس من هذا

  .ونفَاق الشيء معروف. قد تكلمت العرب به: يٍد يقولاًألصل، وكان أبو ز

. جبجت اجلرح، إذا شققته: يقال. الشق: والبج. جبة بن عامر، لِقي النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  : قال الشاعر الشماخ يرثي عمر بن اخلطَّاب رضي اهللا عنه. والبوائج، الدواهي، والواحدة بائجة
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 أكمامها لم تُفَتَِّق بوائج  راً ثم غادرتَ بعدهاقضيتَ أمو

  : هرمثَة أحد بين ذُهل، كان شريفاً بالكوفة، قال فيه الشاعر: ومنهم

 لهرثَمةَ الذُّهلي بواب حتى  سبحان من سبح السبع الطِّباقُ له

  .يقال هرثَمةُ األسِد، ال أعرف صحته. خطم األسد: واهلرمثة

قرمت البعري أقِرمه : فأما مقروم فاشتقاقُه من قوهلم. ربيعة بن مقروٍم الشاعر اجلاهلي، إسالمي: نهموم
قَرماً، إذا حززت أعلى أنفه، مث عطفت اجللدةَ حتى جتف فيقَع اجلرير عليها؛ فالبعري مقروم، وأما املُقْرم 

ذل ومل يبتم من اإلبل فالفحل الذي مل يد قَرماًوالقَري السيوأصل القرم . ركَب؛ واجلمع قُروم، وبذلك مس
  .والرجل قَِرم بين القرم. شدة الشهوة للَّحم: والقَرم. قرمت الشيء أقِرمه قرماً، إذا قطعته. القطع

    

م، فلما قتلت بنو عبد اهللا بن عنمة الشاعر، كان متزوجاً يف بين شيبانَ نازالً فيهم، وهو ابن أخته: ومنهم
  : ضبة بسطاماً رثَى بسطاماً بالكلمة اليت يقول فيها

  بحيث أضر بالحسن السبيُل  ألم األرض ويٌل ما أجنَّت

  .وذاك أنه خاف بين شينب أن يقتلوه

  : قال الشاعر. ضرب من النبت له أطراف حمر، تشبه به األصابع املخضوبة: والعنم

يكاد نَمععقدمن اللَّطافة ي   

بن أد مر قبائل بني تميم بن  

  واشتقاقه وأسماء رجاله وقبائله 

  : قال الشاعر يصف فَرساً. واشتقاق تِميم من الصالبة والشدة. متيم

  فتم وعزتْه يداه وكاِهلُه  فَلَوناه فأكِمَل خَلْقُه تميٍم

وقد مست العرب متيماً، وتماماً، . وميكن أن يكون من هذا أيضاً. نساناملَعاذة تعلَّق على اإل: والتميمة
امرأةٌ : ويقال. فأما متمم فهو املتمم لأليسار، إذا نقَصوا عن سبعة أخذَ سهمِني حتى يتممهم. ومتمماً

أطول ليلٍة يف السنة، وبدر التمام، إذا متَّ : موليلُ التما. وولَدت لِتم، أي لتمام. حبلى متم، إذا تمت أيامها
  .واستوى

  قبائل تميم 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  118  

  .أُسيداً، واهلُجيم، والعنرب، ومالكاً، واحلارث، وكعباً: ولد عمرو بن متيم

  .فأما كعب فهم ِحلْف يف بين مازن، وهم قليل

  :  الذي يقولذُؤيب بن كعب بن عمٍرو، وكان شاعراً قدمياً، وهو: فمن رجال بين عمرو

  إن لم تكن لك ِمرةٌ كعب  كعب إن أباك منْحمقٌ يا

  : وهي أبيات قدميةٌ يقول فيها

جِني عليك وقد جاِنيكن يِب  مرالج باِركم حاحتُعِدي الص  

لوانها ضرب من الضأن صغار اآلذان تشوب أ: والِقهاد. بنو قَهد، يسمون الِقهاد: ومن بطون بين كعب
  .حمرة، تكون يف احلجاز

وإنما لقِّب بذلك ألنه أكل . واحلارث بن عمرو بن متيم، وقد مر، ويلقَّب احلارثُ احلَِبط، وبنوه احلَِبطات
حِبطَ يحبط حبطاً، إذا انتفخ بطنه وامتنع من الغائط، وهو : يقال. صمغاً كثرياً فحِبط عنه، ي وِرم بطنه

  .حِبط عملُ الرجل، وأحبطَه اهللا عز وجل، إذا حطَّه:  ويقال.احلُباط

: وحصني. وقد مر عباد. عباد بن احلُصني، فارس بين متيم يف دهرِه غري مدافَع: فمن رجال احلَِبطات

واِحلصان . وبه مسيت املرأةُ حصاناً بفتح احلاء، لعفَتها. وكلُّ شيء حظَرته فقد حصنته. تصغري ِحصن
وأَحصن الرجلُ فهو . املتزوجة: واحلاِصن. الفرس الذي يحصن إالَّ عن كُلِّ ِحجٍر كرمية: بكسر احلاء

وزعموا أنَّ القُفل يقال له اِملحصن يف . وهذا أحد ما جاء على أفعلَ فهو مفَعل. محصن، إذا أحصن أهلَه
  .يل أيضاًبعض اللُّغات، وكأنَّ اِملحصن الزب

  بطون بني مالك بن عمرو بن تميم 

  .مازن، واِحلرماز، وغَيالن وغَسان

  .وقد مر غَيالن، وهو بطن قليل

أبو اجلَرباء، شِهد يوم اجلمل مع عائشة رضي اهللا عنها وقُتل يومئذ، وهو الذي : فمن رجال بن غَيالن
  : يقول يف ذلك اليوم

  إنِّي أظُن منْصلي قد أوجعك  أبو الجرباِء فاندبِني معك أنا

وقد مست . واشتقاق اِحلرماز من احلَرمزة، وهي حرارة الرأس والذَّكاء. اِحلرماز، وامسه احلارث: ومنهم
  .احرمز الرجل، إذا كان حاد الِلساِن والقلب: ويقولون. العرب ِحرمازاً، وِحرِمزاً

  .يزيد، كان من رجال البصرة يف أوِل ما نزلَها الناس؛ وقد مر ذكرهسمرة بن : فمن رجال بين احلرماز
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إما من بيض النمل، وهو يسمى مازناً؛ وِإما من املَزن، وإما : ومازن اشتقاقه من شيئني: مازن بن مالك
  .فالنٌ يتمزنُ على قوِمه، أي يتسخى عليهم: من قوهلم

  .زِبينة، وخزاعي، وِرزام، وأُثَاثة، ورأْالنُ، وأمنارحرقوص، و: فمن قبائل بين مازن

واشتقاق حرقوص من دويبٍة أصغر من احلَلَمة تلصق بأرفاغ الناس ومات حتت أُزرهم، مثل الِقرداِن 
  : قال الراجز. لإلبل

  ِمن مارٍد لص من اللُّصوِص  لِقي الناس من الحرقوِص ما

 ال غاٍل وال رخيِص بمهِر  رصوِصدون الحلَق الم يبيتُ

    : وقال جاريةٌ من العرب وأصابت يف بدا حرقوصاً

هالَ ويحكهالً مم رقوصأعطيتٍَن أم نَخْال َأِإِبالً  يا ح 

    أم أنتَ شيء ال تُباِلي الجهال

. لها فألقَته عن نفسها، فالناقة زبونٌزبنت الناقةُ حالبها، إذا ضربته برج: واشتقاق زِبينة وفعيلة، من قوهلم

  .واهللا عز وجل أعلم. وذكر أبو عبيدة أنَّ من هذا اشتقاق الزبانية. حرب زبون لصعوبتها: وكذلك قالوا

وأسد رزام، . وأَل الرزمة صوت مثلُ صوِت الرعد أو األسد. واشتقاق ِرزام من املرازمة، وقد مر ذكره
رزمت الثِّياب، إذا مجعت بعضها : يقال. وِرزمة الثِّياِب عريب صحيح. فريسته فلم يتنح عنهاإذا رزم على 

  .على بعض

  ".أَثَاثاً ومتاعاً إىل ِحني: "من أثاث البيت، وهو املتاع اجليِد، وكذلك فُسر يف الترتيل: واشتقاق اُثاثة

خ النعام، وإما من الراءول، وهو سن زائدةٌ يف أسنان الفرس، فَعالن، إما من الرأْل وهو فَر: ورأْالن
وميكن أن يكون اشتقاق . فرس مرول. رولَ الفرس ترويالً، إذا أدلَى ومل يستحِكم نعظُه: ويقال. مهموز

  .رأالن من الرؤال، وهو لُعاب اخليل

: واشتقاق كابية من قوهلم. اهللا، وبنو كابيةبنو معاوية، وستراه يف موضعه إن شاء : فمن قبائل احلَرقوص

  : قال الشاعر. كبا الزند يكبو كُبواً، إذا مل يوِر ناراً، فهو كاٍب، ورماد كاٍب، إذا كان متراكماً كثرياً

  ِعنْد الشِّتاء كحوِض المنِْهِل اللَِّقِف  الرماِد عظيم الِقدر جفْنُته كابي

. الذي قد ألَ إبلَه، أي سقاها أول سقْية: واملُنِهل. ، أي دم من أسفل احلوضالذي قد تلقَّف: اللَِّقف

ومن . وكبا الرجل لوجهه يكبو كَبواً، إذا عثَر. وكبوت اجلراب أو اِملزود، إذا صببت ما فيه أكبوه كَبواً
 اإلنسان، ويف الزند مضموم، فهو والكاف من املصدر مفتوح يف" للصاِرِم نبوة، وللجواد كَبوة: "كالمهم

w  .البخور: والِكباء ممدود. الكُناسة: كبوت البيت إذا كنسته والِكبا مقصور: ويقال. كاٍب
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زبان بن العالء، وهو أبو عمرو، وكان واحد أهِل البصرِة ِعلماً باللغة والقراءة، وصحة : ومن رجال مازٍن
رة، وال عِقب له وألخيه أيب سفيان عِقب بالبصرة، وهو صاحب نهر أىب الرواية، وعمر ومات بالبص

فإذا كانت . فهذا إذا مل تكن النون أصلية. كثري الشعر: رجل أزب: فَعالن من قوهلم: وزبان. سفيان
" ". كلُّ أزب نفور: "مومثلٌ من أمثاهل. اللِّحية، لغةٌ ميانية: والزب. أصلية فهو من الزبِن، وقد مر ذكره

  : قال الشاعر، ابن ِحلِّزة. ضرب من الفار حمر: والزباب

فهم حائر بابرعدا  ز اآلذان معال تَس  

  .أي غَص بريقه. ما زال ينِشد حتى زبب ِشدقاه: ويقال

 املؤمنني عشرين سنة، وقتل بالري يف قَِطري بن الفُجاءة، رئيس األزارقة، دِعي أمري: ومن رجال بن كابيِة
  .آخر أيام احلجاج

. ابنا أحوز: هاللٌ وسلْم: فمن ولد حجيةَ. وحجيةُ تصغري حجاٍة، وقد مر. حجيةُ: ومن رجال بين معاوية

. وأحسنت سوقهافعل من قوهلم حزت الشيء أحوزه حوزاً، وحذْته أحوذُه حوذاً، إذا جمعته : وأحوز

  : وأنشد

وزيح ولَه نهوزحي  

  .وقد روي بالذال أيضاً

كلُّ شجرٍة : واهلَدب. فعال من اهلَدب: وهداب. هداب، وكان من وجوه قومه: ومن رجال بين مازن
  .وهدب الثَّوب معروف. دقيقة الورق، مثل اَألثْل والطَّرفاء وما أشبهه

وكلُّ شيٍء . واشتقاق قُلَيب من تصغري قَلْب اإلنسان أو قَلْب النخلة. بنو القُلَيب: ين مازنومن بطون ب
ومجع قَلْب النخلة ِقلَبةٌ وأقالب، ومجع قلب . فالنٌ عريب قَلْب: خالٍص فهو قُلْب وقَلْب، من قوهلم

الركي، واجلمع : والقَِليب.  أن متوتأن تِغد اإلبلُ يف قلوا فال تلبث: والقُالب. اإلنسان وغريه قُلوب
الذِّئب، لغةٌ ميانية؛ والِقلَّوب : والِقلِّيب. وقلبت الشيَء أقِلبه قَلْباً. والقالَب معروف، بفتح الالم. قُلُب
  .وربما مسي السوار من الفضة قُلباً. أيضاً

سائر العرب يقول أُسيِود، فإذا نسبوا إليه قالوا تصغري أسود يف لغة بين متيم، و: وأُسيد. أُسيد بن عمرو
دئكرهوا كثرة الكَسرات، واستثقلوا أن يقولوا أسي ،دييأس.  

  د قبائل بني أسي
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  .وقد مر، ويقال إم من بين أَسد. بنو كاهل

.  حضوراًواشتقاق حاضر وهو فاعل، من حضر حيضر. أبو حاضر، وامسه صِبرة بن جرير: ومن رجاهلم

: واحلضرية أيضاً. املَِشيمة اليت تقع مع الولد: واحلضرية. حاضر فالنٌ فالناً، إذا عدوا. العدو: واحملاضرة

  : قالت اجلُهنية. سبعةٌ أو مثانية يغزون

ِردةً ونَِفيضةً يِضيرح المياه  عالقَطاِة ِإذا اسمألَّ التُّب دِور  

. ِخالف البدو: واحلَضر. وامسألَّ إذا ضمر. الظِّلّ: والتبع. لذين ينفُضون، يتقدمون اجليشالقوم ا: النفيضة

  .ما يليه: وقد مست العرب حاضراً، وحضيراً، ومحاِضراً وحضرة الرجل

وكلُّ شيء . هاعصا يعطَف رأس: واِملحجن. ِمحجن، وقد وىلَ والياٍت يف أيام بين العباس: ومن رجاهلم
  .احتجن فالنٌ ماالً، إذا ضمه إليه واستبد به: ومنه. عطفته فقد حجنته

وقد مست . وقد مر ذكره. أوس بن حجر الشاعر، جاهلي، وكان شاعر مضر حىت أسقطه زهري: ومنهم
رياً: العربجراً، وحجراً، وحجح . رتجال من حفهو فَع ارجهفأما حتزعلى الشيء، إذا ح.  

والشرف يف . أشرف: يقال للرجل العظيم األذنني. تصغري أشرف: وشريف. بنو شريف: ومن بطوم
  .موضعان بنجد: والشرف والشريف. املسنة: والناقة الشارف. النسب معروف

وأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، أكثم بن صيفي، كان من حكماء العرب يف اجلاهلية، : ومن بين شريف
. فكان يوِصي قومه باتباعه وحيضهم عليه، مل يسلم، وله كالم كثري يف احلكمة، وبلَغَ تسعني ومائَة سنة

  : وهو الذي يقول

ةً إنإلى مائٍة لم يسأم العيشَ جاهُل  امرًأ قد عاش تسعين حج  

  .ب القراءةوله عقب بالكوفة، منهم حمزة الزيات صاح

  .رجلٌ أكثم وامرأة كَثْماء. واشتقاق أكثم من الكُثْمة، وهو ِعظَم البطن

  .حنظلة بن ربيعة، بن أخي أكثم، له صحبة، وقد كتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم الوحي: ومنهم

  .ِرباح بن ربيعة وله صحبة: ومنهم

لنيب صلى اهللا عليه وسلم، ومات مبكة يف زرارة بن النباش، أبو هالة، كان زوج خدجية قبل ا: ومنهم
  .وهند بن هنٍد مات بالبصرة، ويقال إن له عِقبا. وكان ابنه هند. اجلاهلية

وهو العض ،رارة فهو فُعالة من الزرا زه: يقال. فأماً، إذا عضره زره بزه. زرنآت احلمار ررزور. وزوالز :

  . أحِسبه مشتقّاً من الضيق، كأنه يزر على العنق، أي يضيق عليها ويعضهاوِزر القميِص. طائر
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  .واشتقاق هالة من هالة القمر، وهو ما استدار حوله، تسميه العامةُ دارة القمر

ء اسم من أمسا: ويكسوم. أبو يكسوم بن عتاهية، كان شريفاً وله عقب بالكوفة: ومن رجاهلم يف اجلاهلية
  : قال رؤبة. وعتاِهية مشتق من التعته، وهي املبالغة يف امللبس واملأكل. احلبش ليس بعرِبي صحيح

  في عتهي الُّلبس والتقين

  .عِته الرجلُ فهو معتوه: شبه البلَِه يف اإلنسان، من قوهلم: والعته أيضاً

  .ت البيت، إذا هدمتههجم: واشتقاق هجيم وهو تصغري اهلَجم من قوهلم

وهجم الرجلُ على . فالفاعل هاجم، والناقة مهجوم. وهجمت ما يف ضرع الناقة، إذا استقصيت حلَبها
  .العس العظيم حيلَب فيه: القوم، إذا دخل عليهم بال إذن، واهلَجم

. ول، واهللا عز وجل أعلمنِهيك بن الترمجان، وكان أبوه مترجم كسرى، ويقال فيهم بعض القَ: ومنهم

. انتهك فالنٌ فالناً، إذا نال من عرضه وشتمه: ويقال. واشتقاق نِهيك من النهاكة، وهو اجلرأة واإلقدام

كان نِهيك : ويقال. وأكه عقوبةً، إذا أوجعه ضرباً. وكَته احلُمى، إذا أضرت به. ومنه انتهاك املَحارم
  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكره أبو املختار يف قصيدته اليت ذكر فيها العمالهذا وِلي يف زمان 

واصل بن علَيم، : وابنه. بعض الواليات باألهواز وغِريها! علَيم، من بين أمنار بن اهلُجيم، قد ويل: ومنهم
  : قالت اخلنساء. ضٍع يف اجلبلأعلى مو: والعلَم. تصغري أعلم أو علَم: وعلَيم. ويل أليب جعفٍر املنصور

في رأسه نار لَمكأنَّه ع  

  .أو يكونُ تصغري أعلَم

  : احلارث بن سلَيم، الذي مدحه رؤبة فقال: ومنهم

  إنّك يا حارث نعم الحارثُ

    

بني بين : وِحبال اشتقاقُه إما من احلَبل وهو العهد؛ يقال. ِحبال بن اهلُجيم: وكان من رجاهلم ومن بطوم
  .أو من احلبال املعروفة. فُالٍن حبلٌ، أي عهد

: فقال أبو فَروانَ. أبو فَروان، شهد يوم اجلمل مع عائشة رمحها اهللا وكُنعت يداه، قمر به األحنف: ومنهم

ت أما واهللا لو أطعتين ألكلت بيمينك وامتسحت ِبشمالك؛ وملا كُنع: "يا مخذِّل؟ فقال له األحنف
. فالنٌ ذو فروة وثروة، أي ذو مال: ويقال. فَعالنُ من الفَروة، والفَروة والثَّروة واحد: وفَروان!" يداك

إِن اَألمةُ ألقَت : "ويف حديث عمر رضي اهللا عنه. ِجلدته: وفروة رأِس اإلنسان. والفرو امللبوس معروف
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احلمار الوحشي، مهموز : والفَرأ. ن رأسها مل تباِل، يريد أنها إنْ حسرت ع"فروةَ رأسها من وراء اِجلدار
  : قال الشاعر. مقصور؛ واجلمع الِفراء كما ترى

  وطَعٍن كإيزاغ المخَاِض تَبورها  كآذاِن الِفراء فُضولُه بضرٍب

  : وقال آخر

  وطعٍن كرض الخَيل ثَعلَى ِمهارها  كآذان الِفراء فُضولُه بضرٍب

  : وقال آخر

  رتُ كأنّني فَرٌأ متَارفَِص

  : جريبة، وهو الذي يقول: ومن فرسام يف اجلاهلية

ها وعليقتير وِل  سابغةٌ كأنقُ األساوِد لونُها كالِمجدح  

  .القَراح الذي يزرع فيه: واِجلربة. تصغري ِجربة: وجريبة. ثوب تلتحف به املرأة وختيط بين منِكبيه: اول

وكان قطيبةُ شاعراً، . تصغري قُطْبة، وهو النصل الصغري الذي يرمى به يف األهداف: وقطيبة. ومنهم قُطَيبة
  : وهو الذي يقول عند املوت

كيف تراني والمنايا تَعتِرك  أحياناً وحيناً أبتِرك نَحأج 

، أو من الترس، ألنَّ الترس يسمى العنرب إما العنرب املشموم: ومن رجال بين العنرب واشتقاق العنرب من شيئني
  .بنو جندب، وبنو كعب، وبنو مالك، وبنو بشة: ومن بطوم

  .بنو عريج، وبنو حنجود: فمن بطون بين جندب

: واجلَدب. واجلندب معروف، ذكر بعض النحويني أنَّ النون فيه زائدة، ألنَّ اشتقاقه عنده من اجلَدِب

دويبة عريضة هلا جناحان تسمع هلا صريراً إذا محيت الشمس، أكرب من : واجلندب. القَفْر من األرض
وذكر اخلليل أنَّ كلَّ اسٍم على هذا الوزن ثاِنيِه نون أو مهزة فلك أن تقول فيه فُعلُل أو فُعلَل، . اجلرادة

دمثل جندب وجندب، وغندر وغندر، وجؤذر وجؤذر، وسؤدد وسؤدد، وهي لغة طائية يهمز السؤد.  

: مرت جهمة من الليل، أي قطعة عظيمة، واجلَهام: بنو جهمة، واشتقاق جهمة من قوهلم: ومن بطوم

غليظ الوجه، وبه مسي األسد : ورجلٌ. وجيهما: وقد مست العرب جهماً. السحاب الذي قد أراق ماءه
  .جِهيماً

بشامة، : فمن ولد جناٍب.  النيب صلى اهللا عليه وسلمجناب، وأدرك جناب: ومن ولد احلارث بن جهمة
  : قال الشاعر. ضرب من النبت: والبشام. كان من فُرسام

w  بأبعاِر ِصيراٍن وعوِد بشَاِم
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. رجلٌ رحب اجلَناِب، أي واسع. واشتقاق جناب من اجلَناب، وهو الناحية. شبيه بالتخمة: والبشم

. الغريب، وكذلك فسر يف الترتيل، واهللا عز وجل أعلم: واجلار اجلُنب واجلَنيب. در اانبةمص: واِجلناب

ِجلدة جنب البعري، يتخذ منه العلْبة، وهو شيٌء من جلود : واجلَنبة. ما حِملَ على جنبيت البعري: واجلنبتان
. القصري اتِمع اخلَلْق: وغريها، واجلاِنبانوب من اخليل : واجلَنيب. شبيه الركوِة يحلَب فيها

: وبنو جنب. وأجنب الرجلُ، إذا أصابته اجلَنابة، فهو مجِنب. مجع ِجرياِن جنٍب وأجناب: واألجناب

: واجلانب. الترس: واِملجنب. نبت: واجلَنبة. بطن من العرب ليسوا منسوبني إىل أٍب وال أم، إنما هو لَقَب

  : قال الشاعر. حيةالنا

جانب ولكنّني كنتُ امرًأ لي  طْلبوم ستَرادمن األرض فيه م  

  .وبشة اشتقاقه من البشاشة، وهو فَعلة من ذلك

. وعرج يعرج عروجاً، إذا صِعد. تصغري أعرج؛ عِرج الرجلُ يعرج عرجاً، إذا صار أعرج: وعريج

  .هااألسباب اليت يصعد في: واملعارج

    

شيٌء يراه : واملعراج، واهللا عز وجل أعلم. ِظمٌء من أظماء اإلبل، وهو أن تِرد يف كلّ يوم: والعرجياء
. وما كان يل عليه تعريج، مثله. وما كانت يل على فالٍن عرجةُ، أي عطْفة. املُحتضر فيشخص إليه ببصره

  : قال الشاعر

 تكلَّمنا هم بتعريِج حتَّى  ايا حاِدبي بنِت فَضاٍض أما لكم

  .موضع: الضبعةُ العرجاء، فخطأ والعرج: فأما قول العامة. الضبع: والعرجاء

وحنجود إن كانت النون والواو زائدتني فهو من احلَجد، واحلجد ليس من كالمهم؛ ألنَّ حنجوداً يف 
 من عنقود فيصري من العقْد واالشتباك، وله أصلٌ من وزن عنقود وصنبور وأشباه ذلك، فإذا حذفنا الزوائد

صنبرت النخلةُ، إذا دق أسفلها فصار له أصلٌ يف : وصنبور النون أصلية، ألنهم يقولون. كالم العرب
وليست حنجود إذا حِذفت الزوائد له أصلٌ يف كالمهم، فرجعنا فيه إىل ما يرجعون إليه من . كالم العرب

  .شتقة من األفعال اليت أميتتأمسائهم امل

وعاء شبيه : احلنجود: وقال يونس النحوي. ال أدري مما اشتق: وسألت أبا عثمان اُألشنانداينَّ عنه فقال
  : ...قال الشاعر: بالسفَط

وكان عثمانُ كتب إىل عبد . عامر بن عبد اهللا، الذي يقال له عامر بن عبد قيس: ومن رجاهلم يف اٍإلسالم
هللا بن عامر أن يسيره إىل الشام، ألنه كان يطُعن عليهم، وكان من خيار املسلمني، وله كالم يف التوحيد ا
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  .كثري، وهو الذي اعتزلَ حلْقة احلسن فسموا املعتِزلة

 زفَر بن اهلُذَيل، كان أعلم أهِل: وانبه. اهلُذَيل بن قيس، غلب على أصبهان زمن الِفتنة: ومن رجاهلم

  .الكوفة بفقه أيب حنيف

  : قال الشاعر. ازدفَر ِحبمله، إذا استقلَّ به وقِوي عليه: واشتقاق زفَر وهو فُعل، من قوهلم

فَرى الظُّالمةَ منه النَّوافُل الزيأب  

  .املضطلع حبمل الديات وما كُلِّف من املغارم: والزفَر. الكثري النوافل: والنوفل

طَريف بن تِميم، كان فارس عمرو بن متيٍم يف اجلاهلية، قتلَه حمِصيصةُ : يف اجلاهليةومن فرسام 
والشيُء . ما وِلد عنده: ما استفاده؛ والتالد: فالطَّريف. طَِريف الرجِل وتالده: وطَِريف من قوهلم. الشيباين

طرف فالنٌ عسكر بين فالٍن، إذا أغار وت. والطارف والتالد، والطريف والتليد سواء. املستطرف معروف
  : قال الشاعر. ِخباٌء عظيم من أَدم أو غريه: والطَّراف. على أطرافه، وبه مسي الرجل مطرفاً

  ببهكَنٍة تحتَ الطِّراف الممدِد

  .ِكساٌء يشتمل به: واِملطرف. وتسمى العني طارفةً. طَرف العني: والطَّرف

  .ولطريٍف هذا عِقب بالبصرة. الكرمي، وربما مسي الرجلُ ِطرفاًالفرس : والطِّرف

  .ضرب من الشجر له شوك: والعوسج. الزبري بن عوسجة: ومن فرسام يف اجلاهلية

لٌ ومستِنري مستفِع. املتفيهق املتشدق يف كالمه: والبلْتع. البلْتع الذي هجاه جرير، وامسه املستنري: ومنهم
وكذلك . من النور، كان األصلَ مستنِير، فألقَوا كسرةَ الياء على النون فسكنت الياُء وانكسرت النون

  .يفعلون يف نظائره

إنَّ هذا : وإنما مسي افر ألنه كان يقود ظعينةً فلقيه رجالِن، فقال أحدمها لصاحبه. املُجِفر: ومن رجاهلم
! خلِّ الظعينة وأنا املغتلم: فحمل عليه فقال!  ولو محلت عليه ألخذت الظَّعينةخِضر قد جفَّت يداه،

: فرجع املطعون إىل صاحبه وقال. أي الذي قد ذهبت شهوته! خذها وأنا املُجِفر: فحمل عليه فطعنه فقال

  .، فذهبت مثالً!"كَالً زعمت أنه خِصر"

. وله حديث. اش وأدرك اإلسالم، وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلمفولد خلَف اخلَِشخ. خلف: واسم افر

وللخشخاش عقب بالبصرِة هلم األقدار، وقد ويل القضاء منهم . واشتقاق اخلشخاش من اِخلفّة والسرعة
  .معاذ بن معاٍذ، وغريه من أهل النباهة والِعلم: مجعة، منهم

ز حصني، نسب إىل مواله احلُصني، وهو صاحب نهر فريوز فَريوز، الذي يقال له فريو: ومن مواليهم
وزعم القَحدمي أنَّ فريوز . بالبصرة، قتله احلجاج يف العذَاب، ومل يكن بالبصرة موىلً أنبلُ من فريوز
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  .صاحب ر فريوز، من موايل ثقيف

    

.  مع علي رضوان اهللا عليهِمسعر بن فَدكي، وكان من أشجع الناس، شهد املَشاهد: ومن رجاهلم

موضع معروف : وفَدك. وفَدكي منسوب إىل فَدك. ِمفعل، وهي اخلشبةُ اليت يحرك ا النار: وِمسعر
  .بناحية املدينة

  .قُدامة بن عنزة، كان يقال له سيد القُراء بالبصرة، وهو جد سوار بن عبد اهللا بن قُدامة: ومن رجاهلم

وسوارٌِك فَعال من . سوار من أفاضل أهل البصرة، وكان ويل الصالةَ والقضاة واملَعونة للمنصوروكان 
  .سار يسور سوراً، إذا وثَب

: ومشمت مفعل من قوهلم. وجارية معروفة. كان من فرسام يف اجلاهلية. جارية بن املشمت: ومنهم

العاطس تميت قوا. شما مسوامتوربئم الفرس ش.  

إما من : وبلعاء مشتق من شيئني. مجاِهل بن بلْعاء، كان على خيِل بين متيم يوم أيب فُديك: ومن فرسام
  .بطن من قضاعة: وبنو بلع. جنم من جنوم السماء: وسعد بلَع. رجلٌ بلَع، إذا كان ِماً أكوالً: قوهلم

  .صنم معروف: ومناة. بن زيد مناةرجال بين زيد مناة بن متيم سعد 

رجلُ بين فالٍن، وهو : وامرؤ القيس كان منسوباً إىل قيس، كما تقول: رجال امرئ القيس بن زيد مناة
وليس يف امرئ القيس نباهةٌ وال رجال معروفون، وكان . وأدخل األلف والالم يف قيس. رجل القيس

  .اس باخليل، وكان يف صحابة املهديمطَر بن الدراج، وكان أبصر الن: منهم

صاحل بن املُسرح اخلارجي رأس الصفرية، كان عظيم القدر، وكان شبيب من أصحابه، فمات : ومنهم
. باملوصل وأوصى إىل شِبيب، وقربه هناك ال يخرج أحد من الصفْرية إالَّ حضر قبره وحلَق رأسه عنده

اجرال من : ودى مشياً متقاِرباً: قوهلمفَعأو الطائر، إذا مش يبجة من هذا . درج الصرة والدجرواُألد
ِخرق تلف وتدخل يف حياء الناقة، مث تخرج وتمسح على ولِد غِريها حىت ترأمه : والدرجة. اشتقاقها

قال . طرق يف ثنيٍة أو أكَمة معترضة:  واملَدارج.تزيد على عدد أيامها يف النتاج: وناقةٌ ِمدراج. وتدر عليه
  : الشاعر

 الجوزاِء للنُّجوم تعرض  تَعرِضي مداِرجاً وسوِمي

والِعبادي منسوب إىل . عدي بن زيٍد العبادي، شاعر قدمي، مات يف سجن النعمان، وله حديث: ومنهم
  .ِدينه، لنه تنصر

  .مناة ففيه الشرفوأما مالك بن زيد 
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  .حميد الراجز األرقط: علقمة بن عبدة، شاعر قدمي ومنهم: فمن بين مالك بن حنظلة

  .وغيالنُ راكب الفيل

علقمةُ بن سهٍل اِخلصي، وهو أحد م، شهد على قدامة بن مطعون ِبشرب اخلمر، عند عمر، : ومنهم
  . شهادتك فنعمأما: أتقبل شهادةَ خصي؟ فقال عمر: وقال له

: قبائل بين حنظلة قيس، وكُلْفَة، وظُلَيم، وغالب، وعمرو، ويسمون هؤالء اخلْمسة الرباجم، ألنهم قالوا

براجِم الكف من حتت . جنتمع اجتماع تزت كفَّك نشمة، وهي اليت إذا ضمرجوواحد الرباجم ب
  .األصابع

والكَلَف . كلَّفتين كُلفةً ثقيلة: ي حمرةٌ كِدرة، أو تكون من قوهلموكُلْفة إما من لون البعري األكلف، وه
  .معروف، وهو ما ظهر على وجه اإلنسانَ من سواٍد وحمرٍة من الشمس

ضابئ بن احلارث، كان عثمانُ رضي اهللا عنه حبسه، ومات يف السجن، وله حديث، وهو : ومن الرباجم
  : الذي يقول

  تركتُ على عثمان تبكي حالئلُه  ليتنيهممتُ ولم أفعْل وكدتُ و

عمري بن ضابئ، وهو الذي وطئ على جنب عثمانَ رضي اهللا عنه حني قُِتل، فقتله احلجاج بعد : وابنه
  : قال الراجز. ضبأْت باألرض، أي لِصقت ا: وضابئ مهموز من قوهلم. ذلك، وله حديث

  وضابئ ِذمر لها في المرصِد

  .خبزةُ املَلة، لغةٌ ميانية: واِملضبأة. ضبته النار، إذا أثَّرت فيه: ويقال. يصف صائداً

ابنا عمرو بن حدير، ويعرفان بابني أديةَ، وهي جدةٌ : ِمرداس وعروة: ومن رجال بين ربيعة بن حنظلة
وكان خرج على . رجي يتوالّهوِمرداس هو أبو بالل، وكان من العباد املتورعني، وهو رأس كلِّ خا. هلم

  .عبيد اهللا بن زياد، وله حديث

س: ومرداسددس. مفعال من الرس: والردحبجٍر مثله، فهو الر ساً، . ضربك احلجردسه ره يردردس
  .والشيء مردوس، وأنا رادس

    

روة من عروة الشجر، وهي األرض واشتقاق ع. والنسل لعروة. وما عروة فكان أولَ من حكَّم بِصفِّني
  : قال الشاعر. وكلُّ ما اعتصمت به فهو عروةٌ لك. اليت يدوم شجرها فيعتصم به يف اجلدب

وسار تحت لوائه خَلَع األقواِم  الملوك راِعرى وعرالع رشَج  
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. عراِعر: أعلى اجلبل، واجلمع: رعرةوالع. سار حتت لوائه السادات الذين يعتصم م: يقول. فهذا مثَلٌ

  .حتت لوائه السادة، وهم العراعر: يقول

  !".كلمةُ حق أرِيد ا باطل: "فقال علي عليه السالم! الَ حكْم إال ِهللا عز وجل: وكان عروة أولَ من قال

ضربه حتى : أو من قوهلم. ةهدب... أحدرت الثوب، إذا فتلت : إما من قوهلم: واشتقاق حديٍر من شيئني
: واحلادور واحلَدور. رمح حادر، إذا كان غليظاً: يقال. وكلُّ غليٍظ حادر. أحدر ِجلده، أي أثَّر فيه

ومنه قراءةُ احلَدر، ِخلفَّتها وسرعِة . وأِحسب أنَّ اشتقاق حيدرةَ من الِغلَظ أيضاً. املنهِبط من اجلبل واألكمة
  .لقب شاعٍر من شعراء قيس، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا: واحلويدرةُ. ن احركِة اللِّسا

  : قال الشاعر. ودى اِحلمار، إذا قَطَّر ومل ينِعظْ. الفسيلة، واجلمع وِدي: والودية. وأَدية تصغري وِدية

  ِمحمار ودى خَلْفَ اسِت آخَر قاِئ  ابن ُأبيٍر خَلْفَ قيٍس كأنّه ترى

  .وأودي الشيء يوِد إيداَء، إذا تلف. ووديت الرجل أِديِه، إذا أعطيت ِديته

  .بنو حبناء بن عمرو: املغرية، وصخر ويزيد: ومن رجاهلم

حِبن الرجلُ يحبن حبناً، إذا عظُم بطنه، فهو أحنب واألنثى . ِعطَم البطن: واحلَبن. وحبناء مشتق من احلَبن
  .حبناء

  .وكان املغرية استِشهد خبراسان، وكان شاعر بين متيم يف عصره

  قبائل يربوع بن حنظلة 

ارتبع اجلملُ، : ربع باملكان، إذا أقام به، و من قوهلم: واشتقاق يربوع من دويبٍة، وهو يفعولٌ إما من قوهلم
  .اهللاوترى هذا يف نسب ربيعة مستقصى إن شاء . وهو عدو شبيه بالتقريب

واشتقاق رياح من . فمن قبائلهم بنو رياح، وبنو سليٍط، وبنو صبري، وبنو ثعلبة، وبنو كُلَيب وبنو عرين
مجع ريح، وأصله من الواو، وقد مر.  

  .بنو هرِمي، وبنو همام، واحلُمرة: فمن قبائل ِرياح

ميرمي، كان ِردفاً مللوك اِحل: فمن رجال بين هراب بن هريةعت .رميم، والوحدة : وهإىل اهلَر منسوب
  .هرمة، وهي ضروب من احلَمض

رميتصغري أبرد واألبرد من : واألبريد. األبِريد بن املعذّر الشاعر، وكان مجيالً فصيحاً: ومن رجال بين ه
والربيد عريب معروف . معروفوالبرد . وقد مست العرب أبرد، وبريداً. الذي يف طرف ذَنبه بياض: الثِّريان

  : قال الشاعر. قدمي
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  بِريد السرى بالّليِل من خيٍل بربرا

  .نبت: والبردي. ظلُّ الغداة والعشي: واألبرداِن. طَرفا النهار: والبرداِن

 مرتفع عنها، واجلميع ما اعترضك من األرض،: والِعذار. والعذار ِعذار الدابة. مفعل من الِعذَار: واملعذَّر
. قِريب يف املعىن: والعذْر والِعذْرة واملَعِذرة. ساء عذيره، أي ساءت حاله: يقال. احلال: والعِذير. عذُر

، لغةٌ أزدية وهو الستور، الواحد "ولو ألقَى معاِذيره: "وفسر قوم قولَه جلّ وعز. ومجع معذرة معاذير
والعذْرة عذْرة الِبكر معروفة، وكذلك . ِفناؤها، وبه كُِني عن العِذرة ذاِت البطن: وعِذرة الدار. ِمعذار

  .ما يلقية اإلنسان من بطنه: والعاذر. بطن من العرب عظيم: وبنو عذْرة. عذْرة املختون

: ومنه قوهلم. إذا ذابأو يكون فَعال من هم الشحم، . واشتقاق همام، وهو فَعال من اهلم، إذا هم فعل

. املَِلك: واهلُمام. همين األمر، إذا أمرضين؛ وأهمين، إذا أحزنين: ويقال. شيخ ِهم، إذا ذاب حلمه

  .الشحمة الذائبة: واهلَميمة

  .قَعنب بن عتاب، فارس بين متيم، قاتل بِحري بن عبد اهللا القُشريي: ومن رجال بين همام

. يقال قَعبت اإلناء، إذا جفَّرته. جتفريك الشيء: والتقْعيب. قعنب من التقعيب، والنون زائدةواشتقاق 

  .ومنه اشتقاق القَعب

  .مطَر بن ناجية، كان على شرطة علي صلوات اهللا عليه: ومن رجاهلم

    

لونٌ شبيه بلون : رقة، والورقةفعالء من الو: ورقاء. عتاب بن وررقاء، كان من أجود الناس: ومن رجاهلم
  .الرماد، مجلٌ أورق بين الورقة

وعجفْت اإلنسانَ، إذا . فعالء من العجف: والعجفاء. شبثُ بن ِربعي: بنو العجفاء، منهم: ومن بين رياح
  : قال الراجز. أطعمته ِنصف قُوته ومل يشبع

  تٌ وال تَعِجيفُوال تُميرا  يغْذُها مد وال نَصيفُ لم

. وعجفت نفسي على املريض، إذا رفقت به ورمحته. عجفْت نفسي على فالن، إذا تعطَّفت عليه: ويقال

وكان شبثٌ مؤذِّناً لسجاِح املتنبية . وشبثٌ واجلمع ِشبثانٌ، وهي دويبة كثرية القوائم، تسمى دخالَ اآلذان
  .عظُم قدره بالكوفةكانت يف أيام مسيلمة، مث 

. بل هي العجفاء اليت مر ذكرها: والعجماء أمهم، وقال قوم. ومنهم سلَمة بن ذُؤيب، أحد بن العجماء

  .وكان من رجاهلم، وهو الذي أخرج عبيد اهللا بن زياد من الدار حتى استجار باألزد أيام الفتنة

: والِقرضاب. الِقرضايب: اء الذي يقال له يف طريق مكةالِقرضاب بني ثَوبان، صاحب امل: ومن بين رياح
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وثَوبان من . الذي ال يلُوح له شيٌء إالَّ أخذَه، وبه مسي اللُّصوص قَراِضبةَ، والواحد ِقرضاب وقُرضوب
حمرة : يقال. ضرب من الطَّري، خيفَّف ويثقّل: واحلُمرة. وكلُّ راجع ثائب. قوهلم ثاب يثوب، إذا رجع

  : قال الشاعر. وحمرة

  فإذا لَصاِف تبيض في الحمر  كنتُ أحِسبكم ُأسود خِفيٍة قد

ِبشر بن عمرو بن جوين، كان من فُرسام، أُسر حسانَ بن املنذر أخا النعمان، يوم : ومن بين احلُمرة هذا
ويسمى اِحلمار الوحشي .  مسي األبيض جوناًاألسود، ورمبا: واجلَون. تصغري جون: وجوين. ِطخفة
  .وقد مست العرب جويناً. أبو ِعمران اجلَوين: أبو بطٍن من العرب منهم: واجلَون. جوناً

جزء بن سعد، كان عظيم القدر يف اجلاهلية، وقد أخذَ املرباع، وقاد بنهي يربوع كلَّها، : ومن رجاهلم
 ها أحدقُدعدهومل يء من قوهلم. قبلَه وال بزأت الشيء، أي جعلته أجزاء: وجزء بضم اجليم. جواجلُز :

وأجزأت . إبلٌ جازئة وجوازئ، وكذلك من الوحش أيضاً. استغناء اإلبل عن املاء بأكلها الرطْب
كذلك اِجلزية فهو غري مهموز، و" وال تجِزي عن أحد: "فأما احلديث. السكّني، إذا جعلت له ِنصاباً

  .جزية الذِّمة، غري مهموز

ومن رجاهلم سحيم بن وثيٍل الشاعر، عاش يف اجلاهلية أربعني سنة ويف اإلسالم ستني سنة، وله عقب يف 
  : بادية الكوفة، وهو الذي يقول

  متَى أِضع العمامةَ تعرفوني  ابن جالَ وطالَّع الثنايا أنا

  .نربمتثَّل ا احلجاج على اِمل

ووِثيل من الوثالة، وهي . ضرب من النبت: والسحم. األسود: واألسحم. وسحيم تصغري أسحم
  .ورجلٌ وثيل بين الوثالة. الرجاحة

  .وثيلٌ مشتق من ِثيل البعري، وهو وعاء قَِضيبه؛ وليس هذا بشيء: وقال قوم

: وجشيش. و الذي قتل عمرو بن اجلَون، يوم ذي نجبجشيش بن ِهزان، كان من فُرسام، وه: ومنهم

ة. تصغري أجشحوحة يف احلَلْق: واجلُشانُ: واٍجلشيش. بأو يغره وِهز ره من بنحم صعنِفعالن من : ما مل ي
  .اهلز، وستراه يف موضعه إن شاء اهللا

  .، وبنو جعفربنو الكُباس، وبنو احلُمرة: قبائل ثعلبة بن يربوع منهم

ورأس كُباس، إذا . واشتقاق جعفر من النهر الصغري، يقال للنهر الصغري جعفر. فأما جعفر فولد كُباساً
  .كان عظيماً

. األسود بن أوس، كان علَّمه النجاشي دواء الكلّب، فهم يداوون به العرب إىل اليوم: ومن رجال احلُمرة
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  . املُِحلِّ، فهو فيهم أيضاًوقد صار منهم اليوم إىل بين

عتيبة بن احلارث بن شهاب بن عبد قَيس بن الكُباس، فارس بين متيم : ومن بين جعفر مث من بني الكُباس
يف اجلاهلية غري مدافَع، وهو أحد الفُرسان الثالثة املعدودين، أسر بسطام بن قيٍس يوم الغِبيط، وقتله بنو 

وِبيعوكان . أسد ليلةَ خرة، ورزونَ فُرسانٌ، منهم حنيبة بتمن ِخيار املال. لع رة مشتقزن . وحواللَّب
  .احلامض، معروف: احلازر

    

عرنت البعري أعِرنه عرناً فهو معرون، واخلشبةُ اليت تعلَّق يف أنفه : وأما عِرين بن ثعلبة فاشتقاقه من قوهلم
: بطن من بِجيِلة، وعرنة: وعرينة.  شجر ملتف، ورمبا سكَن فيه السبع وغريه:والعِرين أيضاً. تسمى الِعران

  .بطن من األرض ينِبت العشب، وهو ِفعالن: وِعرنانُ. موضع مبكّة

  قبائل بني سليط 

  .واشتقاق سِليط من السالطة

وإمنَّا . نُ من حططت الشيء أحطُّه حطّاًوِحطَّانُ هو ِفعال. النِطف، وامسه ِحطّان: فمن رجال بين سِليط
نطَفت :  يقال- مسي النِطف ألنه كان فقرياً، فكان يستقى املاَء باألجِر فتقطُر الِقربة على إزاره وثَوبه 

 يل دعوا:  فلما كان فيهم النِطف، فأخذ بعرياً مهزوالً عليه خصفة، فقال لبين يربوع- الِقربةُ، إذا قَطَرت 
فأُعِطي إياه، فلما شقّت اخلَصفةُ كانت مألى جوهراً، فضربت به العرب مثالً . هذا بنصييب من الفَيء

  ".كَنز النِطف: "فقالوا

  .غَسانُ السِليطي الشاعر، الذي هجا جريراً: ومنهم

  .ِمرداس بن وقاء، وكان جلداً شجاعاً: ومنهم

  .وليس يف صبٍري أحد مشهور. ة، أو تصغري صبروأما صبير فتصغري صبر

إنك جتدها خري امرأٍة : وأما عمرو بن يربوٍع فإنَّ العرب تزعم أنَّ عمرو بن يربوٍع تزوج السعالة، فقيل
  : فسد خصاص بِيته، فولدت ِعسالً وضمضماً، فرأت يف بعض األيام برقاً فقالت. ما مل تر برقاً

  برقٌ على أرض السعاِلي آلقُ  بنيك عمرو إنِّي آبقُ كأمِس

عسلَ الذِّئب عسالً : يقال. واشتقاق ِعسل من العسالن، وهو ضرب من عدو الذِّئب فيه اضطراب
زاالً الضطرابه إذا هسمح عي الرسالناً؛ وبه مسقال الشاعر. وع :  

 اللّيُل عليه فنَسْل برد  عسالن الذئِب أمس قارباً
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  : وقال بعض الرجاز

  عمرو بن يربوٍع شرار النَّاِت  قاتََل اهللا بِني السعالِة يا

أعفّاٍء وال أكياِت غير   

  .الناس، واألكياس، وهي لغة هلم: أراد

  .وأما ِعسل فجاء اإلسالم وهي مثانية، فاختطَّوا ِخطَّةً بالبصرة

  .غ بن ِعسل وكان حيمق، فوفَد على معاوية، وله حديثمنهم صبي

ربيعةُ أخو صِبيغ، وكان مع عائشة رضي اهللا عنها يوم اجلمل، فأُيتَ به علي أسرياً، فمن عليه علي : ومنه
ن خبرين ع: وكان صِبيغٌ هذا أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له. رضي اهللا عنه، وِحلق مبعاوية

. لو كان محلوقاً ما شككت فيك: فإذا له ضفريتان، فقال! افحص عن رأِسك: فقال" الذَّارياِت ذَرواً"

  .فلم يزلْ بشر حتى قُِتلَ يف بعض الفنت. مثَّ كتب إىل أمري البصرة أن ال يكلِّموه. يريد انه من اخلوارج

وكلُّ ما اصطبغت به من شيٍء فهو ِصباغٌ لك، . اغواشتقاق صبيٍغ وهو فعيل، من الشيء املصبوغ بالصب
  .مثل اخلَلِّ وما أشبهه

  .وضمضم من أمساء األسد

  : سعد الرابيِة، أمه أمةٌ، وكان يتقَى لسانه، يقول فيه الفرزدق: ومن بين ضمضٍم

  وال ُأحب بني عمٍرو بن يربوِع  ألبِغض سعداً أن أجاوره إنِّي

 فيهم ذليٌل غير ممنوٍع والجار  إذا غِضبوا لم يخْشَهم أحد مقو

انة بن يربوٍع فامسه أشرسا غُدوأم.  

  : قال الراجز. التثني واالسترخاء: والتغدن. واشتقاق غُدانة من التغدن

نه نعسةٌ على غَدفلم تُِصب  

  .بيت، لغة ميانيةخيطٌ تعلّق عليه الثِّياب يف عرض ال: والِغدانُ

  .البِشع: والشرس من التمِر. وكلُّ بِشع الطّعم من الشجر وغريه شريس. وأشرس من سوء اخللُق

. وكان شجاعاً أصيلَ الرأي، وكان زياد يستِخصه. أبا العنبس: حارثة بن بدر، ويكىن: ومن رجاهلم

  : ن بين كلبوحول ديوانه إىل قريش وترك قومه، فقال رجل م

 غُداني اللَّهازم والكالِم  شهدتُ بأن حارثةَ بن بدٍر

  له من حارٍث وابنَى ِهشاِم  وسجحةُ في كتاب اهللا أدنَى
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  .سجاِح املتنبية: يعين

ب وكان استخلَفه الربيع بن عمٍرو األجذم من بين غُدانة، على قتال األزارقة باألهواز، فلما بلغه أن املهلّ
  : قد وىل قتالَهم انصرف وقال ألصحابه

  وحيثُ شئتم فاذهبوا  ودوِلبوا كَرِنبوا

    

المهلّب رقد َأم  

  .وغِرق الغداينُّ باألهواز

اِخلرقة اليت ترتل ا الِقدر : واِجلعال. فعيلة من العطاء: وعطية. عطيةُ بن ِجال، كان جواداً: ومن بين غدانة
ة إذْ يقول الفرزدق. ارعن النويف عطي :  

  فوهبتُكم لعطيةَ بن ِجعاِل  غُدانةَ إنَّني حررتُكم أبِني

وقد مست العرب . دابةٌ معروفة: واجلُعل. واجلُعل معروف، وكذلك اجلُعالة. النخل الفَيت اتمع: واجلَعل
  .ومجع جعل ِجعالنٌ. جعيالً

والعكِمص يف وزن فُعِلل وكلُّ شيٍء مجعته فقد .  له مسجد بالبصرة يف بين غُدانةالعكَِمص،: ومنهم
  .وعكَامص وعكِمص واحد. عكمصته

وكن سيد بين متيم ورأسهم خبراسان، وهو . وكيع بن حسان، الذي يقال له ابن أيب سود: ومن رجاله
ِسقاُء وكيع، أي حمكم : واشتقاق وكيع من قوهلم. تيبةالذي خرج على قُتيبة بن مسلم خبراسان، فقتل ق

عبد : يقال. اعوجاج يف رسغ اليد أو الرجل: والوكع. واستوكعت معدةُ الرجل، إذا اشتدت. الصنعة
  .أوكع وأمة وكْعاء

اَء فيه، والشهد ِفعالن من اِهلف، وهو السحاب الذي ال م: وِهفّان. وِهفَّان. بنو ِهفَّان: ومن بين غدانة
رجل : وأحِسب أنَّ قوهلم. سريعة اهلبوب: وريح هفّافة. وكلُّ شيٍء خف فقد هف. الذي ال شمع فيه

  .هفهاف، إذا كان خفيفاً، وإمنا كان أصله هفّاف، فثقُل عليهم ففصلوا بينهما اء

: وذو اللِّقْوة فإنَّ العرب تقول. معروفةوالعقاب . عقَاب ذو اللَّقْوة، وكان من أشرافهم ورجاهلم: ومنهم

فأما اللَّقوة بفتح الالم، . وفرس ِلقْوة، وهي سريعة القَبول ملاِء الفحل. سريعة االختطاف: عقاب ِلقوة
: الشيء املُلْقَى الذي ال يؤبه له واملَالَقى: واللَّقَى. رجلٌ ملقو يا هذا: فالداء الذي يصيب اإلنسان، تقول

  .إكام مفتِرشة: واملَلَقات، وليس من هذا.  الفَرجحلم

  .عوف، وزيد، ومنِقذ، وصِبرة ومعاوية: وأما كُليب بن يربوع فمن بطوم
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ما استنِقذ من أيدي األعداء ِمن فرٍس : والنقائد. أنقَذه ينِقذه إنقاذاً، إذا نجاه غريه: ومنقذٌ من قوهلم
  .كأنه دعاٌء له! نقَذاً: ا عثَروتقول العرب للرجل إذ. وغريه

  : ولقِّب حذيفة اخلَطّفى بقوله. حذَيفة بن بدر، جد جرير: ومنه

 ِجنَّاِن وهاماً رجفا أعناقَ  بالَّليل إذا ما َأسدفا يرفَعن

    وعنَقاً بعد الكَالِل خيطفا

  .السرعة: واخليطفة

أجره : ويقال. م مفتول، خيطم به البعري، واجلمع أِجرة وِجررحبل من أد: واجلرير. جرير بن عطية: ومنهم
  .الرمح، إذا طعنه مث تركَه فيه

  : قال الراجز

  ُأِجره الرمح وال ِتهالَه  ِفداء لك يا فَضاله ويهاً

لت لسانه لئالَّ يرضع، فهو وأجررت الفصيلَ، إذا خلَ. الذي جير كلَّ ما مر به من كثرته: واجليش اجلرار
رجقال الشاعر. م :  

همقومي أنطقَتْني رماح ِت  فلو أنرأج ماحالر نطَقَتُ ولكن 

واجلَر معروف ". ما اختلفت اِجلرةُ والدرة: "ومثلٌ من أمثاهلم. ما جيتره البعري من كَِرشِه مث يرده: واِجلرة
  : قال الشاعر. أصل اجلبل: واجلَر". ِهي عن نبيذ اجلَرن: "الذي يف احلديث

 قد ُأِترتْ وِجزْل وأكفٍّ  كم تَر بالجر من جمجمة

  : قال الراجز. مجر: وارة معروفة، وهي البياض الذي يف السماء، وربما خفِّف فقالوا

  تُرطب هجر  مجر ِسِطي

أجمرت الشاةُ فهي ممجر، إذا عظُم بطنها وضعف .  احلامل ويعظُم ما يف بطنهاأن تهزل الشاةُ: واإلجمار
  .اجليش العظيم: املَجر. جسمها

  .وجلريٍر عِقب باليمامة كثري

  : قال الراجز. اجلرِئ على اللَّيل: والدلَهمس. الدلَهمس، وكان من فُرسام بالسنِد: ومن كُلَيب

حراً من ِم صبجالمضجِع  نًى ألربعح روداللَّيِل ب لَهمسد  

بن وفَاء، أدرك اجلاهلية وأسلم إسالم سوِء، وكان ال يصوم شهر رمضان، فعذَلته ابنته يف . شبيل: ومنهم
  : ذلك، فقال

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  135  

  وفي القَبر صوم يا تَباَل طويُل  بالصوم ال در درها تأمرني

  .ايا تبالة، وهو امسه: أراد

    

  .وأشبلت املرأةُ، إذا عطَفت على ولدها أيضاً. أشبلت اللبؤة، إذا كان هلا أشبال. ِشبل: وشبيلٌ تصغري

امنلص ومتلَّص، إذا انفلت وأملصِت الفرس، إذا : واشتقاق ملَيص من قوهلم. ملَيص بن مقلَّد: ومنهم
احلَظُّ : والِقلْد. موضع اِحلمالة على عاتقه: نسانومقَلَّد اإل. أسقَطت، وولدها مِليص، واملصدر اإلمالص

خالصة التمر والسمن وما أشبهه، إذا : والِقلْدة والِقشدة. من املاء هذا ِقلْد بين فالٍن من املاء، أي حظُّهم
  .إنها من ولد مر بن مالك، ويقال له العوف، لقب: طرح فيه وخِلط بالزبدة، وبنو العم تقول

اوأمشيشفاً، وجوٍد، وعواً، وأبا سيدداراً، وربيعة، وِرزاماً، ويربوعاً، وص ا مالك بن حنظلة فولد . فأم
  .طُهية بنت عبشمى، يقال هلم بنو طُهية: صدى وأيب سود وجشيش

 أو اخلباز، واجلمع طُهاة قال الطباخ: الطاهي. السحاب الرقيق: والطَّهاء والطَّخاء. وطُهية تصغري طَهاة
  : الشاعر

 قَديٍر أو شواٍء معجِل نَِشيَل  فظَلَّ طُهاةُ اللَّحم ِمن بيِن منضٍج

الذي يسمى لعاب : وعبشمس. مررت بعبشمس، ورأيت عبشمس، وهذا عبشمس: وعبشمس، يقال
يف واحلرمس، وهو ما ترى منها مستطيالً يف الصالش.  

يدى: وصدى من أشياء. تصغري صديف : واشتقاق الص تدى الذي يسمعه اإلنسانُ إذا صوا من الصإم
وتزعم العرب أنه إذا قُِتلَ رجلٌ خرج من هامته طائر يسمى . طائر معروف: والصدى. جبٍل أو واد

والصدأ . وهذا باطل، ويسمونه أيضاً هامةْ. هحىت يقتل قاتلُ! اسقُوين! اسقُوين: الصدى فيناِدي اللَّيلَ كلَّه
  .واألنثى صدآء. وفرس أصدأ، إذا كانَ بلون صداء احلديد. من صدأ احلديد مهموز مقصور

  .العجيف بن ربيعة بن مالك بن حنظلة: ومن قبائلهم

 فيه زائدة، كما زادوها وسعدم أحسب أنَّ امليم. بنو سعد، يقال هلم السعاِدمة: ويف بين مالك بن حنظلة
  .يف زرقُم وستهم، وأشباِه ذلك

. امرأةٌ درماءُ ورجل أدرم، إذا مل يكن لعظامه حجم: من قوهلم: وأما دارم بن مالك فاشتقاقه من أشياء

نب ودرمت األر. ضرب من املَشي فيه تقارب خطْو، وهي ِمشية املرأِة القصرية املختالة: والدرمان أيضاً
  .وتيم األدرم منه أيضاً. مشت مشياً سريعاُ يف ِقصر خطو: درماناً

  .عبد اهللا، وجماشع، وشل، وجرير، وأبان، ومناف، وسدوس، وخيربى: ومن بطون بين دارم
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  .فأما سدوس فقد بادوا، وكذلك بنو خيربى، إالّ بقيةً هلم يسريةً يف بين ربيعة بن مالك

. عدس، وهو فُعل من العدس: فولد زيد بن عبد اهللا. زيد: فمن عبد اهللا.  عبد اهللا بن دارم ففيه البيتفأما

حبةٌ : والعدس. وبه مسي الرجلُ عداساً. عدسه يعِدسه عدساً، إذا وِطئَه: يقال. شدة الوطء: والعدس
  .عِدي، وهي اليت خرجت على أيب هلٍب فمات منهابثرة كانت خترج يف اجلاهلية فت: معروفة والعدسة

  .بنو مالك، وبنو مرة، وبنو ِحق، وبنو حارثة، وربيعةُ، وجناب، وعبد اهللا: ومن قبائل بين زيد

  .فبنو عبد اهللا هم الذين جر، قِدموا البصرةَ مع عبد قيس، فسموا اهلجريني

بلغت الناقة ِحقَّها، واألنثى منه : ويقال.  أمه احلملَ من العام الثالثالذي قد استحقّت: واِحلق من اإلبل
ضرب من التمر : واحلُقَيق. حقَّة الطِّيب وغريه: واحلُق. ضد الباطل: واحلَق. ِحقَّةٌ إذا بلغت وقت ِوالدها
الذي ينطبق حافرا رجلَيه على : واألحق من اخلَيل. مصدر احملاقَّة: واِحلقاق. صغار، وبه كُنى أبو احلُقَيق

  .حافر يديه

وكان عمرو بن عمٍرو فارس بين دارم يف . عمراً: عمرو بن عدس فولد عمرو: فولد عدًس بن زيٍد
  .اجلاهلية

  .شريح، وكان فارسهم أيضاً: ومن رجاهلم

، رأّسه عمر بعد أبيه، وابنه هاللٌ. وكيع بن بشر، كان سيد بين متيم، رأّسه عمر بن اخلطاب: ومنهم
  .وقُتل ِهاللٌ يوم اجلمل مع عائشةَ رضي اهللا عنها

  .فأما زرارة بن عدس فكان سيداً، وكان رئيس بين متيم يوم شوحيِط

  .حاجباً، ولقيطاً، وعلقمة،، ولبيداً، وخزمية، وعبد مناة: وولد زرارةُ

وهذا ال . ين العجيف، أنَّ حاجباً غنما مسى به ِلغلَظ حاجِبهوزعم سحيم املعروف بأيب اليقظان، مولّى لب
  .يعرف

    : قال الشاعر. ناحيته: وحاجب الشيء

 حاجب منها وضنَّتْ بحاجِب بدا  تراءت لنا كالشَّمس عند طُلوعها

جعدةُ بن ِمرداٍس و تزعم بنو منٍري أنَّ الذي قتله . وقُِتل يوم جبلة، ويومئٍذ أُِسر حاجب. وقد مر لقيطٌ
  .النمريي

فولد شيبانُ املأموم، وهو . شيبان، وقد مر: فولد علقمةُ. وأما علقمة بن زرارة فقتله بنو قيس بن ثعلبة
أممت الرجلَ، : تقول. أم رأسه، إذا شجه على أم رأسه فهو أميم ومأموم، والشجة آمة: مفعول من قوهلم

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  137  

تمه؛ وأمهإذا شججتة. الوليدة: واألمة. ه، إذا قصدتعمة: واإلمة: يقال. النأي يف . كان بنو فالٍن يف إم
  .قال النابغة. العيب يف اإلنسان: واآلمةُ. ِنعمة

نلَدٍة فوبآم نِظنَّةَ اإلعذاِر  أبكاراً وهم لْنهنأعج  

القرن من الناس، من قوله عز : فاُألمة:  واُألمة هلا مواضع.يريد أنهن سِبني قبل أن يختن، فجعل ذلك عيباً
أي ". إنَّ إبراهيم كان أُمةً قانتاً: "اإلمام، من قوهلم أيضاً: واألمةُ" وكذلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً: "وجل

  : قال األعشى. قمة اإلنسان: واُألمةُ. كان إماماً

ال وإن معاويةَ األكرِمين  انمِحسالوجوِه الطِّواُل اُألم   

. اليت جتمع الشيء: واألم. أي ِملّة واحدة". وإنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً: "قال اهللا عز وجل. اِمللّة: واألمة

  : وجعلَ ذو الرمة ارة أم النجوم فقال

  أم النُّجوم الشَّوابِك

واحلمد : ه يبتدأالقرآن؛ ألن طها؛ كذا يقال: ومكّةُ. ا يف كلِّ ركعةأمى، لتوسالقُر واهللا أعلم. أم.  

  .وعثْجلٌ أسرته بكر بن وائل يوم الوقيط. الضخم: والعثجل. عثْجل بن املأموم: ومن رجاهلم

وقد . لشأو عطَرد، أي بِعيد طوي: واشتقاق عطارٍد من الطُّول، ألنهم يقولون. ومنهم عطارد بن حاجب
  .مسوا عطَرداً، وعطارداً

  .وأما خزمية بن زرارة فقد مر، ومل يكن له تلك النباهة، وله بقية

  .وأما لبيد بن زرارةَ فقد مر، وله بقية

  .ومعبد بن زرارة قد قاد ورأس، وأُسرته بنو عامر يوم رحرحان، ومات يف أيديهم

. وكلُّ شيٍء مسعت له صوتاً متتابعاً فهو قعقعة.  قَعقاٍع من قعقة السالحواشتقاق. والقعقاع بن معبد

وكان القعقاع عظيم القدر يف بين متيم، وقد أخذَ املرباع، ونافر خالد بن مالٍك النهشلي إىل ربيعة بن 
  : لومدح املسيب بن علٍَس القعقاع فقا. وهلم حديث. حذَاٍر األسدي، فنفر القعقاع

 مغَلغلةً إلى القعقاِع منِّي  ُألهِدين مع الرياح قصيدةً

وأدرك القعقاع اإلسالم، ووفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وللقعقاع يف ِوفادته حديث يحدثُ به عن 
  .وللقعقاع عقب بالبادية. عبد اهللا بن املبارك

  .واسع األشداق: بعري هلقام: لْقام من قوهلمواشتقاق اِهل. نعيم بن اِهللْقام: ومن رجاهلم

 ند بكر بن وائل، ورهقيس بن مسعود وهو سي ج بنتبهم بنفسه، تزورارة وأذهبين ز هبأن وكان حاجب
w  .قوسه عن بين متيم، وله حديث
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فاِعل من اجلشعع بن دارم، فهو ما جماشع. وأمهو . وبيانٌوكان له لسانٌ . أسوأ احلرص: واجلش وقعد
 قِْبل امللكلَ ياً، فجعشلٌ أمجلَ منه وأوسم، وكان عِيي لٌ عند ملٍك من ملوك العرب، وكانشهوأخوه ن

: على شٍل وال جيد عنده كالماً، فلما خرجا من عنِده جعل جماشع يعلِّم نهشالً الكالم، فقال له نهشل

، ويعين الناقةَ اليت تشول !"أثامك، إنك تشول بلسانك شوالنَ البروقإني واهللا ما أُطيق تكذَابك وت"
  .بذنبها ليحسب إنها القح

  : وكان سفيان بن جماشع من رجال بين متيم، وله بالٌء يوم الكُالَب، وقُتل ابنه مرةُ يومئذ، فقال سفيان

  والموتُ ِورد عجالن  شيخٌ ثَكْالن الشيخُ

   مرةَ بن سفْيان نَعاِء

  .والشرف يف حممد بن سفيان

  .وقد أَخبرنا مبن مسي مبحمٍد يف اجلاهلية

    

وكلُّ شيٍء حبسته فقد عقَلته، ولذاك مسي العقْل ألنه مينع . فولد حممد ِعقاالً، واشتقاقه من ِعقال البعري
وعقَل الوِعل، إذا صار يف أعلى اجلبل، . واء عقُولوالد. عقَلَ الدواُء بطنه: وكذلك يقال. عن اجلهل

واعتقَل الرجلُ شاته، إذا . ولفان عقْلةٌ يصرع ا، أي يعتقل ا. وبنجٍد جبلٌ يسمى عاقالً. فالوعل عاقل
داٌء يِصيب : الوالعقَّ. يقال صارع فالنٌ فالناً فاعتقَلَه الشغزبية. أخذ ِرجلَها بني فِخِذه وساقه ليحلُبها

خرباُء بالدهناء تحِبس املاء، : معقُلةُ. فرس من خيل العرب يف اجلاهلية مشهور: وذو العقَّال. اخليلَ
. والعقَل عيب، وهو تباعد ما بني الركبتني شبيه بالفَحج، رجلٌ أعقل وامرأة عقْالء. فسميت معقُلةَ لذلك

وكأنَّ عقيالً فعيل قُِلب عن معقول، مثل قتيل .  وقد مست العرب عِقيالً.قبيلةٌ من العرب: وبنو عقَيل
  .فالنةُ عقيلةُ بين فالٍن فليس من ذاك، وهي كرميتهم: فإذا قالوا. ومقتول

وكان األقرع . األقرع بن حابس، وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم واسم األقرع ِفراس: ومن رجاهلم
أرض معروفةٌ : والقرعاء. احنسار الشعر: والقَرع. ولقِّب األقرع لقَرٍع كان يف رأسه. ممن فُرسان بين متي

بطن من بين سعد، وهم األقارع الذين هجاهم : وبنو قُريع. وكلُّ أرٍض ال نبت فيها فهي قرعاء. بنجد
فحلُها، وهو : وقريع الشوِل. اهمواوتقارع القوم، إذا تس. قَرعه بالعصا: يقال. واِملقْرعة معروفة. النابغة

واشتقاق ِفراس من . قرع فالنٌ فالناً بكذا وكذا، إذا وبخه به: ويقال. مأخوذٌ من قَرع البعري الناقة
وكان األقرع شريفاً يف اجلاهلية واإلسالم، تنافر إليه جرير بن عبد اهللا البجلي، . الفَرس، وهو دق العنق

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه مع املؤلَّفة قلوم، واستعمله عبد اهللا .  بن األحوص الكليبوفَراِفصة
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  .بن عامر بن كُريٍز على جيٍش أنقَذَه إىل خراسان، فأصيب باجلُوزجان هو واجليش

اقه من واشتق. ناجيةُ بن ِعقال، وكان من رجاهلم، وهو أبو صعصعة، وصعصعة بن ناجية جد الفرزدق
وكان صعصعةُ عظيم القدر، يشترى املوءودات يف اجلاهلية فيِحيهن، . تصعصع القوم، إذا تفرقوا: قوهلم

  .وأسلم صعصعةُ وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم. فجاء اإلسالم وعنده ثالثون موءودة

  .سيد بين جماشع: وغالب بن صعصعة

  .ا مسي الفرزدق جلَهامة وجِهه وِغلظَهوالفرزدق بن غالب، وامسه مهام، وإنم

ودِفن غالب بكاظمة، واستجار بقربه ابنا جبري . اخلُبزة الغليظة تتِخذ منها النساء الفَتوت: والفَرزدق
  : األبيضيان يف حمالة، فحملها الفرزدق، فقال يف ذلك

 كلَِّممائةً ضيفاً ولم يت قَرى  هللا عيناً من رأى مثل غالٍب

لَبطَة، : وكان بنوه. ومات الفزدق بالبصرة. واستجار بقربه عبد لبين منقٍذ مكاتب، فأعطاه الفرزدق مجالً
  .وسبطة، وخبطة، وركضة

  .تالبطَ القوم بالسيوف، إذا تضاربوا: من قوهلم: واشتقاق لَبطة

  .والسبطة من السبط، وهو كلُّ شجٍر دقيِق الورق

  .حشيش ينقَع يف املاء وتعلفه اإلبل: بطواخلَ

يقال ركض الرجلُ فرسه، . أركضت الفرس، إذا حترك ولدها يف بطْنها، فهي مركِض: وركَضة من قوهلم
  .ركض الفرس: وال يقال. إذا أجراه

  .وعاش الفرزدق حىت قارب املائة، ومل يبق له عقب

وكان . وابنه ِعياض بن محاٍر حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. جيةمحار بن أيب محار بن نا: ومنهم
عاضين فالنٌ . عياض إذا أتى يف اجلاهلية مكّةَ نزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم واشتقاقه من الِعوض

: العربوتقول . وأصل ِعياٍض الواو، والياُء يف ِعياٍض مقلوبة عن الواو لكسرِة ما قبلها. واعتضت منه

  : كأنه يحِتم على نفسه قال الشاعر. عوض ال فعلْت كذا وكذا

  بأسحم داٍج عوض ال نتفرقُ

  .وقُتل خيار بعمان، قتلَه زياد بن املهلَّب، وله حديث. ِخريته: اخليار بن سبرة وِخيار كلِّ شيء: ومنهم

عب الذي ينصب منه املاء إذا أفرغ من الدلو يف احلوض؛ وهو اِملثْ: والبيبة. احلارث بن بيبة: ومن رجاهلم
  .البيب والبيبة

واسم البعيث . البِعيث، كان خطيباً شاعراً، هاجى جريراً حتى قام الفرزدق وأسقَطَه: ومن رجاهلم
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  .ومسى البعيثَ لبيٍب قاله. ِخداش

    

  .سفيان بن جماشعابنا مرة بن : ِسيدانُ، وسوادة: ومن رجاهلم

وهرمي هو تصغري هرم، وهو . هرمي بن أيب طَحمة، وكان من فُرسان بين متيم يف اإلسالم: ومن رجاهلم
م السنرم، من هرت، أو تصغري هبلَ ما . ضرب من النه أوفْعتيل، وهو دمة من طحمِة السواشتقاق طَح

  .يقبل

تصغري أحوى، وهو األسود؛ أو تصغري ِحواء، واِحلواء القوم، : وحوى. حوى بن سفيان: ومن بين جماشع
. مركَب من مراكب النساء، ِكساٌء ملفوف يطرح على سنام البعري تركَبه املرأة: واحلَِوية. وهو مجتمعهم

  : قال الشاعر، األخنس. وحوايا البطن معروفة، وهي بنات اللبن، الواحدة حاوياء وحاوية

  الجاحظَ العيِن العظيم الحاويه  وال أرى معاويه أضربهم

ىور هلم مبائِة ألٍف مائة ألف، : ومن بين حإىل معاوية هو واألحنف، فأم فَدات بن يزيد، كان واحلُت
  : فمات احلُتات يف الطَّريق، فوفَد الفرزدق إىل معاويةَ فأنشده األبيات اليت يقول فيها

وعم َأورثاأبوك عاويتُراثاً  ي يا م فأولَى بالتُّراث أقاربه 

  .فرد عليه املال

اتتجرة: فُعال من قوهلم: وحه عن الشاً، إذا نفضته حتتأح الورق تإذا كانَ : ويقال. حت ،تح فرس
 وال أب، وللحتاِت قَِطيعة واحلُت من ِكندة ينسبون إىل موضٍع بعمان يقال له حت ليس بأم. سريعاً

  .وذلك أنَّ املالَّحني مل يِصحوا ليقولوا حتات فقالوا خطَاف. بالبصرة يقال هلا بدق خطَاف

فاعلةٌ من النشر، إما من نشر الثَّوب، : وناشرةُ. عبد اهللا بن ناشرة، غلَب على سجستان: ومن رجاهلم
جر إذا أورقر الششا من ندىوإمر.  يف برد الليل والنشالن ر: وذلك الورقشب : والنالرائحة، يقال طَي

مصدر نشرت الشيَء : والنشر. ال يقال النشر إالّ يف الرائحة الطيبة: وقال قوم. النشر، ومنِتن النشر
يوم : ويوم النشور. احلياةُ بعد املوت: روالنش. ما سقَط من اخلشبة املنشورة: والنشارة. باملنشار نشراً

  : قال الشاعر. احلَشر

 عجباً للميِت الناشِر يا  حتَّى يقوَل النَّاس مما رَأوا

  .املنشور، فقلب: أراد

اَألصبغ بن نباتة، وهو كويفٌّ، وكان على شرط علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه، : ومن رجاهلم

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  141  

به بياض: غ من قوهلمواشتقاق اَألصبف ذَنغاء، وهو الذي طَربغُ، واألنثى صأصب بغ معروف. فرسوالص .

  .فُعالة من النبت: ونباتة. وثوب صبيغ ومصبوغ

  رجال بني نهشل 

  .نهشلَ الرجلُ وخنشل، إذا أسن واضطرب: واشتقاق نهشٍل من قوهلم

عفَّره، إذا : ويعفُر مشتق من عفَر األرض، وهو التراب، ومنه قيل. عراألسود بن يعفٍُر الشا: ومن رجاهلم
ضرب من : والعفَار. وظيب أعفر، واألنثى عفْراء، وهي غُربةٌ يف لوا محرةٌ بلون التراب. صرعه يف التراب

  : قال الشاعر. الشجر سريع اإليراء إذا قُِدح، يتخذ منه الزناد

ك خيرفَارا   ِزناِد الملوِزنادرخٌ عم ِك وافَقَ منهن  

  .ورجلٌ ِعفريةٌ ِنفِْريةٌ، إذا كان خبيثاً". اقدح بعفَاٍر أو مرخ، وشد إنْ شئت أو أَرخ: "ومثل من أمثاهلم

  : وكان األسود شاعراً جواداً، وهو صاحب القصيدة اجليدة اليت يقول فيها

 مناِزلَهم وبعد إياِد تَركُوا  حرٍقماذا ُأومل بعد آِل م

واِحلطاط . بثْر أبيض، الواحد حطَاطة: واحلَطَاط. وحطاِئط مشتق من احلَطَاط. احلُطائط بن يعفُر: وأخوه
  . فيهخشبة يحطُّ ا احلَذَّاُء األدمي، أي خيُطُّ: واِملحطُّ. اعتمادك يف ِرشاء الدلو إذا نزعت ا: بكسر احلاء

ضمرة بن ضمرة، وكان من رجال بين متيم يف اجلاهلية لساناً وبياناً، وكان امسه ِشق بن : ومن رجاهلم
بل : وقال قوم. ِجلدة السخلة من املَعز: والضمرة زعموا. ضمرة، فسماه بعض ملوك اِحلريةَ ضمرة

. ضد الِعيان: والضمار.  وضمري اإلنسان معروف.رجل ضمر، أي معروق العظام: اشتقاقُه من قوهلم

  .ومضمار الفرس معروف. ضد السمن: والضمر

    : قال الشاعر. ومن رجاهلم سلمى بن جندٍل، من نهشل، كان أحد فُرسام املشهورين يف اجلاهلية

  وفارس يوِم العيِن سلمى بن جندِل  أبي والمنذراِن كالهما مات

  : قال آخرو

مات الخالداِن كالهما وقبلي  ِميدالمضلَِّل ع وابن وانحبني ج 

بن خالٍد وقيس يوم العين سلمى بن جندل  بن مسعود وقيس وفارس  

أرض تركبها حجارة سود، واجلمع : واحلَرة. وحري منسوب إىل احلَرة. نهشل بن حري: ومن رجاهلم
ونَ وإحررون وِحرارح.  

w  .تصغري أفقم: وفُقَيم. وليس يف بين فُقَيم بن جرير رجلٌ يذكَر
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  رجال بني سعد بن زيد مناة بن تميم 

روقال الشاعر. ويقال له الِفز :  

ِر  أباناً كان حلَّ ببلدٍة وإنوالِفز يالنى بين قيٍس قيِس عِسو  

  .اسم جبٍل معروف، ال ينصرف: وأبانُ

مطمئن الظَّهر، : رجلٌ أفْزر. القطعة منه: والِفزرة. فزرت الشيء، إذا صدعته: ِفزر من قوهلمواشتقاق ال
أنثى هذا السبع : الفَزارة: وقال قوم. ضرب من النمل: والفاِزر. واألنثى فَزراء، ومن هذا اشتقاق فَزارة

  .الذي يسمى الببر

 ثت أنَّ سعداً ملا أسندوا، فبعث ببين مالك ابن زيد مناة فسرقوا إبله، فلما وحبعثَ بنيه يف رعاية إبله فأب
ال أسرح فيها حتى يِحن الضب يف إثْر اإلبِل : فقال. ارعها: رأى ذلك اتخذ اِملعزى وقال البنه هبرية

ال : فقال. ارعها: ال آلخر منهمفق. ال أرعاها سبعني خريفاً: فقال. ارعها: فقال لعبشمٍس. الصادرة
أال إنَّ ِمعزى الفزر : فانطَلَق سعد بشائه إىل عكاظ فقال. ميني أيب هبرية: أراد. أرعاها أَلُوةَ أيب هبرية

قال . فتفرقت يف العرب، فصارت مثالً ملا ال يدرك! نهب، جدع اهللا أنف رجٍل أخذ أكثر من شاة
  : الشاعر

  لهم وافداً حتَّى ترى غَنم الِفزِر  سوا ناصِريك وال ترىلي ومرةُ

كعب، وعمرو، واحلاث وهو عوافَةُ، وعبشمٍس ويلقَّب مقروعاً، ومالك بن سعد، : ومن قبائل سعد
  .وعوف بن سعد، والعدد يف كعب

  .ه؛ والذي يأكلُ عوافةٌ لهخرج األسد يتعوف، إذا خرج بالليل يطلب ما يفَِرس: واشتقاق عوافة من قوهلم

: وقال قوم. كأنه ِفعالنُ من األحم. وإنما مسي محاناً لسواده. بنو ِحمانَ، وامسه عبد العزى: ومن قبائلهم

  .إنما مسي حماناً لنه حيمم شفتيه، أي يسودمها

  .وعبشمٍس وقد مر. واحلارث هو األعرج

 ومسي مقاعس مقاِعساً يوم الكُالب، ألنهم قاتلوا بين احلارث بن كعب بنو مقاِعس،: ومن قبائلهم
وهو مفاعل من القَعس، وهو أن ينخزل عن ! يال مقاعس: يالَ حارث، واشتبه االمسان فقالوا: فتنادوا

  .أصحابه ويقعد عنهم

  .عمرو، وصِرمي، وأصرم، وربيع، وعمري، وعبيد: ومن قبائلهم

تصغري ِسلْك، وكذلك السلَكة، وهو ضرب من : وسلَيك. سلَيك بن السلَكة: جال بين مقاعسومن ر
w  : قال الشاعر". ما سلككُم يف سقَر: "ويف الترتيل. سلكت الطَّريق وأسلكته مبعنى: يقال. الطَّري
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  شَال كما تَطرد الجمالةُ الشُّردا  إذا أسلكوهم في قُتائدٍة حتَّى

  .اخليط: والسلْك. الطريق: واملسلك

الثَّبات يف : الذي يربك على ِقرنه، والبراكاء: البرك، وهو الذي ضرب معاوية على أَلْيتِه، والبرك: ومنهم
  : قال الشاعر. احلرب

 براكاء القتاِل أو الِفرار  وال ينْجى من الغَمرات إال

الصدر أيضاً، : والربكة. أشعر بركاً؛ لكثرة عر صدِره: لكوفة يلقِّبون زياداًوكان أهل ا. الصدر: والبرك
إذا دخلَتها تكسر الباء، وبرك اجلملُ بروكاً فهو بارك، وال يكادون يقولون أبركته، وإمنَّا يقولون أنخته، 

: والبريكاِن.  اُهللا فهو تعظيم هللا جل وعزتبارك: فأما قوهلم. النماء والزيادة: والبركة. ورمبا استعملوها

بارك اهللا لنا يف املوت، أي : وقوهلم. رجالِن من فُرسان العرب كان اسم أحِدمها بارك، واآلخر بريك
م علينا به املوتبارك اهللا لنا فيما يهج.  

ليلة طَلْقة ويوم : طَّلْق من قوهلموال. وزعموا أنَّ كهمساً من أمساء األسد. كَهمس بن طَلْق: ومن رجاهلم
وال فُر والطَّليق. والطَّالق معروف. ورجلٌ طَلْق الوجِه، وطليق الوجه. طلق، إذا كان معتدالً ال حر :

  .األسري

    

  .خلَيف بن عقْبة، وكان من أظرِف أهل البصرة، وإليه تنسب الفالُوذقةُ اخلُلَيفية: ومن رجال بين ربيع

  .ِفعالنُ من املَحك: وِمحكانُ. مرة بن ِمحكان: عرائهمومن ش

  .العدو من فزٍع وحنوِه: والتعريد. ضرب من الشجر: والعراد. حنظلة بن عرادة، وكان شاعراً: ومنهم

يلُ، عسعس الل: وعسعس من قوهلم. وكان مذكوراً بالبصرة يف أول اإلسالم. عسعس بن سالمة: ومنهم
  .واهللا أعلم. وكذلك فُسر يف الترتيل. إذا رقَّت ظُلمته

إما من نقرك الشيَء، أو من ِمنقر، : وِمنقر اشتقاقه من شيئني. بنو ِمنقر بن عبيد: ومن قبائل بين سعد
ونِقري . ، معروفمنقار الطائر: واملنقار. ركي ِمنقَر، إذا كانت كثريةَ املاء: قالوا. وهي رِكي كثريةُ املاء

والناقور يف الترتيل . ونقَّرت عن األمر، إذا كشفت عنه. نكتةٌ يف ظهر النواة اليت تنبت منها اخلُوصة: النوةُ
  .أحِسبه من هذا، إن شاء اهللا

فصيل وبو اشتقاقه من البو الذي يتخذ للناقة، وهو أَن يسلخ ال. خليفة بن عبد قيس بن بو: ومن رجاهلم
وكان خليفةُ أحد رجاِل بين متيٍم يف . ويؤخذ جلده ويحشى ِتبناً ويترك بني يدي أمه لترأمه فتِدر عليه

  : وهو الذي يقول. اإلسالم، شهد القادسية
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 كلَّ قدٍم وساِق أضرب  أنا ابن بٍو ومعي مخراِقي

 عليه عبيد اهللا بن علي بن أيب طالب يف أيام ونزل. إذْ كرةَ املوت أبو إسحاِق يعين سعد بن أيب وقاص
  .مصعب بن الزبري

  .زيد بن ِمرداس، كان على وفِْد بين متيٍم حيثُ وفدوا إىل عمر: ومنهم

  .ِهميان بن قُحافةَ الراجز، وأحسب أنَّ اِهلميان املعروف ليس بعريب حمض: ومنهم

  .يف اجلاهلية، وأخذ أربعني ِمرباعأًعامر بن أُبير، كان من سادام وفُرسام : ومنهم

  .بنو معاوية: واملتشمس. صعصعةُ وقيس وجزي: ومنهم. بنو النزال: ومن قبائل بين مرة

  .وقد ساد األحنف متيم البصرِة كلَّها. فأما قيس فهو أبو األحنف بن قيس، واسم األحنف صخر

وشهد اجلمل مع عائشة . ي النيب صلى اهللا عليه وسلم وله حديثِعكراش بن ذُؤيب، لق: ومن بين الرتَّال
فضِرب ضربةً على أنفه ! كأنكم به قد أُِتي به قتيالً أو به جراحةٌ ال تفارقه حتى ميوت: فقال األحنف

  .روفنبت مع: والعكِْرش. وِعكراش من العكْرشة، وهو التقبض. فعاش بعدها مائة سنة وأثَر الضربة به

واألعيس من . ويزيد هذا هو األعيس الذي أسر اهلُذَيلَ التغليب يف اجلاهلية. يزيد بن حذيفة: ومنهم
  .بعري أعيس وناقة عيساء. العيس، وهو من ألوان اإلبل بياض تِخطه محرةٌ

  .لبصرةاألسود بن سريع، لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان يقُص يف مسجد ا: ومنهم

حبلٌ يشد يف ِذراع اجلَمل، مث يشد إىل وظيف : واإلباض. عبد اهللا بن إباض، صاحب اإلباضية: ومنهم
  .الدهر: واَألبض. يده، فاجلَمل مأبوض، واملصدر األبض

  .حزن، وجندلٌ، وصخر، وجرول، يسمونَ األحجار: ومن قبائل بين ِمنقر

وكان .  بن أعبد، وكان من عظماء بين سعٍد يف اجلاهلية، وله عقب بالبصرة والباديةفَدِكي: ومن رجاهلم
  .أبو عبيدةَ يطعن يف عقِبِه بالبصرة، وذلك باطل

ويقال جرول واجلمع جراول، . ضد السهل: واحلَزن. أرض ذات حجارة يصعب فيها املَشي: واجلَرول
  .وحزنٌ واجلمع حزون

قلخ البعري يقلَخ : يقال. والقُالَخ، وهو أن يردد الفحلُ صوته يف جوفه. خ بن حزنٍِ الراجزومنهمك القال
  .قَلْخاً

حِمس : واشتقاق أحمس من قوهلم. بنو أحمس، منهم محِرز بن حمران، من فُرسان بين متيم: ومنهم
إذا اشتد ،ِمس. الشرفقد ح س. وكلُّ شيٍء اشتددوا يف دينهم، منهم:واحلُمقبائلُ من العرب تشد  :

  .قريش، وبنو عامر بن صعصعة، وخزاعة
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وجيهانُ اشتقاقه إن كانت النون فيه زائدة فهو من . جيهان بن محِرز، كان شجاعاً شريفاً: ومن رجاهلم
ومن . ه، من جاهه يجيههجاء يِجيه، إذا أحسن القيام على ماله فهو جاءه، واملال مجوه أو مِجي: قوله

الزجر : ذلك اشتقاق جهينة إن كانت النون زائدة يف جهينة، وال أحِسبها إال أصليةً من اجلَهِن، واجلَهن
  .وِغلَظ الكالم

  .ِسنان بن خالٍد األشد، ومسي األشد لشجاعته: ومن رجاهلم

    

  .ي هجا الفرزدق وجريراً مجيعاًاللَِّعني الشاعر، وامسه مناِزل، وهو الذ: ومنهم

سمي بن خالد، وهو أبو األهتم، واسم األهتم ِسنان ومسي األهتم ألنَّ قيس بن عاصٍم ضربه : ومنهم
  .ويف بين األهتم رجالٌ معروفون خطباُء يطولُ الكتاب بأمسائهم. بقوٍس على فيه فَهتم أسنانه، أي كَسرها

وهو ". هذا سيد أهِل الوبر: " جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالقيس بن عاصم،: ومن رجاهلم
  .من حلماء بين متيم، وحرم اخلمر على نفسه يف اجلاهلية، وله حديث

  .ضرب من الشجر له شوك: واهلَراس. بطن يقال هلم بنو هراسة، من ولِد فَدكى بن أعبد: ومن بين ِمنقر

مصدر هدمت الشيَء أهِدمه هدماً، : الِكساء اخلَلَق، واجلمع أهدام، واهلَدم: واِهلدم. بنو ِهدم: ومنهم
  .ما وقَع من اهلَدم: واهلَدم

كان من عباد أهِل البصرة . اسم من أمساء األسد: وجرفاس. جعفر بن جرفاس، وقد مر جعفر: ومنهم
  .يعين جعفراً هذا، وجعفَر بن زيٍد العبدي! اجلَعفرينإني ال أرى مثل : املعدودين، ذكره احلسن فقال

جشمت إليك هذا األمر، أي حتملت : واشتقاق جشم من قوهلم. جشم، وعبشمس: ومن قبائل بين سعد
جتشمت كذا وكذا، أي : وهو من قوهلم. ألقى عليه جشمه: يقال. صدره وكَلْكَلُهُ: وجشم البعِري. ِثقَله

  .له عليمحلت ثق

  .بنو حرام بن كَعب، وهم قليل، وقد مر ذكره: ومنهم

. ومست العرب مخاِشيناً، وخشيناً، وخشينة، وخيشنة. بنو مخاِشٍن، وهو مفاعل من اخلُشونة: ومنهم

نيشما كُين: ومنهم. بطن من العرب من قضاعة: وخن يف نسبه، وإنطعخيلَة الراجز، وكان يذا أبو ن 
  .ألنَّ أمه ولداْه يف أصل خنلة

  : قال أبو العرندس األزدي. الضِرط: واحلَِبق. اِحلباق، بكسر احلاء: وأما ربيعة بن كعب بن سعد فيلقَّبون

  وقد حرقُوا رأسه فالتهب  الِحباقَ وِحماتَها يناِدي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  146  

  .يعين ابن احلضرمي حيثُ أُحِرق يف بين متيم

  : ملستوِغر املعمر، عاش ثالمثائٍة وعشرين سنةً، ولقِّب املستوغر لقولها: ومنهم

  نَِشيشَ الرضف في اللَّبِن الوغيِر  الماء في الربالت منها يِنشُّ

: ويقال. ووغْرة اهلاجرة من هذا اشتقاقها، أي شدا. حجارة تحمى وتلقَى يف اللبن فيِنش: والرضف

  .ر الصدر على فالٍن، أي حِقد عليهفالنٌ وِغ

وهو الذي توىل إحراق عبد . جارية بن قُدامة كان شيعياً، وكانَ من أصحاب علي عليه السالم: ومنهم
ميراهللا بن عامر احلض.  

وِحذْمي . ابن عبد اهللا بن ِحذْمي، وهو صاحب ِر مكحوٍل بالبصرة: مكحول بن ِحذْمي، وقالوا: ومنهم
  .تق من احلَذْم، وهو السرعة يف كالٍم أو سٍري، وبه مسيت حذَاِممش

  .األحامسة، هلم عدد بالبصرة: ومن ولده

شيبان بن عبد مشس، الذي تنسب إليه مقربةُ شيبانَ بالبصرة، وكان زياد والَّه اجلامع ومنا يليه : ومنهم
  .ج اراً فقتلته اخلوارج، وقتلَت سبعة بنني لهليحرس باللَّيل، فكان يقتل اخلوارج، فجاءته اخلوار

  .عمرو بن جرموٍز قاتلُ الزبري رمحه اهللا: ومنهم

  .خاِلد الربعي الفقيه: ومن موايل ربيعة

  .املزروعاِن، لعددهم: وأما مالك بن كعب بن سعٍد فإنه يقال له وألخيه

ج ألنَّ غيالن بن مال بن عمرو بن متيم ضربه يف حرٍب وأما احلارث بن كعٍب فهو األعرج، ومسي األعر
  .بينهم وبني بين سعد فَعرج

  .الغليظ: واجلُعشم. وأما جشم، وقد مر تفسريه، فولد جعشم بن جشم

وزهرة هذا هو قاتل جاِلينوس الفارسي، بعث به كسرى لقتال . زهرة بن عبد اهللا بن احلَِوية: ومنهم
  .ربالع

النسر؛ وربما : واملَضرحي. مضرِحي بن كالب، وكان شاعراً، وشهد املغازي بفارس مع املهلَّب: ومنهم
  .مسي الرجلُ الكرمي مضرِحياً

 وِبرنيقاُ، -  وهو ضرب من الطَّري زعموا-. وأما عوف بن كعب بن سعد فولد قُريعاً، وعطاِرداً، وبهدلة
  .أة يكون هلا شبيه األقماِع يكون فيها سم قاتلهو ضرب من الكم

  .وأما بهدلة فمنهم أُحيم، وكان شريفاً
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بل جلماله، : وقال قوم. إنما مسي الزبرقانَ خلفّة ِحليته: الزبرقان بن بدر، قال قوم: ومن بين خلَف بن دلة
غ ِعمامته بالزعفران، وكنت سادةُ العرب تفعل ألنه كان يصب: وقال قوم. ألنَّ القمر يسمى الزبرقان

  : قال الشاعر. ذلك

  يحجون ِسب الزبرقاِن المزعفَرا  َأهالَتٌ حوَل قيِس بن عاصٍم فهم

. ما دخل يف جبِة السنان من الرمح: وثَعلب الرمح. والثَّعلب معروف. خالد بن ثعلب: ومن بين بهدلة

  : قال الراجز

،وأطع تَعِوي وتَِهر النجالء  شاشٌ منهِمروف رلها من الج  

وثعلب العامل فيها منكِسر   

  .مخرج املاء من اجلَِرين، وهو اجلَوخان: والثعلب

  .األضبط، كان شريفاً يف اجلاهلية: ومن بين سعد

د اهللا بن خازم السلَمى، ويعرف بابن وكيع بن عمري، وأمه من سبي دورق، وهو الذي قَتل عب: ومنهم
  .الدورقية

واملَغرة . حمرةٌ فيها كُدرة: واملُغرة. فَعالء من اللَّون األمغر: ومغراء. أوس بن مغراء الشاعر: ومنهم
  .معروفة بفتح امليم

  : أبو دهلٍَب الراجز، الذي يقول: ومنهم

ننَّتْ قَلوِصي أمِس باُألردح  

  .الرجل الثقيل: لدهلَبوا

  : وفيهم يقول احلطيئة. ومسي بذلك ألنه أكلَ رأس ناقة. بنو أنِف الناقة، وفيهم شرف وعدد: ومنهم

غيرهم األنفُ واألذناب هم ن  قومي بأنِف النّاقِة الذَّنَبا ومسوي 

  : قال الشاعر. ن البطءُألي، وابنه مشَّاس بن ْألي واشتقاق ْألٍي م: ومن ولد أنف الناقة

  فألياً بْألٍي ما حملْنا وليدنا

. والشمس معروفة. شمس الفرس ِشماساً، فالفرس شموس: فَعال من الشماس، من قوهلم: وشماس

وقد مست العرب مشّاساً وشِميساً، وشميساً، . ضرب من املَشط كان يمشط يف اجلاهلية: والشمسة
مأيضاً قال الشاعر. ساًوش ِمشسمشسه؛ و حر نا، إذا اشتديوم مسوأش :  

 هجاٍن فادر متَشِّمس قَريع  فغوِدر تحتَ الضاِل وهو كأنّه

w  : وقال آخر
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  وفيهن واليوم العبوري شامس  كان فينا إذْ لحقنا باللَةٌ فلو

ومها اللذان يقول . ضرب من الطري: واهلوذة. انا شريفنيابنا هوذة بن مشّاس، ك: عامر وعلقمة: ومنهم
  : فيهما احلطئية

  ذة كلَّ غاليٍة مياِسر  علقمة بن هو أمثاُل

. بغيض بن عامر بن هوذة، كان شريفاً وهو الذي نقل احلطيئةَ إىل ِجواره من جوار الزبرقان: ومنهم

  .هللا عليه وسلم فسماه حبيباًوأدرك بغيض اإلسالم، ووفد إىل النيب صلى ا

  .مفعل من اخلَبل: وخمبل. املخبل الشاعر، وامسه ربيعة: ومنهم

  .اِجلن: واخلابل. اهلالك: واِخلبال. استرخاء املفاصل من ضعٍف أو جنون: واخلَبل

: وحِريش. رةاحلَِريش بن ِهالل بن قُدامة، كانَ من فرسان بين متيم، وله أيام خبراسان مشهو: ومنهم

فعيلٌ، إما من حرش الضب، وهو أن يضرب الرجلُ بيده على باب اجلُحر فيسمعه فيحِسبه أفعى، فيخرج 
  : قال الراجز. والفعل احلَرش. فيؤخذ

  ولو حرشِْت لكشفِت عن ِحِرشْ  ضِحكَتْ لما رأتني أحتِرشْ قد

  .ِبعصاً أو ِمحجن ليمِشيوإما من حرش البعري، وهو أن حيك غاربه 

ومن . واشتقاق ِشجنة من الشجون والشواجن، وهو الشجر امللتف الدِغل. ِشجنة: ومن بين عطارٍد
. األودية ذات الشجر امللتف: والشواجن. أي جير بعضه بعضاً" إنَّ احلديثَ ذو شجون: "أمثاهلم

  .احلوائج: والشجون. احلاجة: والشجن. اكهاوالشجونُ املصدر من هذا، لتداخلها واشتب

  : كِرب صفْوان، وهو الذي أنذر بين عامٍر على بين متيم يوم جبلة، قالت دختنوس: ومنهم

عنةً لم تَدبن ِشج بن صفوان دارٍم أحداً وال من نهشِل من  كَِرب 

 عِلباهللا إن لم يف وليحلفَن  يربوعاً كَفَورة دابٍر وتركت

  .الواحد من األيسار: والدابر! واهللا ال أحلف: فقال

  : الذي أجار قطني امرئ القسيس عند انقضاء ملْك ِكندة فوفَى له، فقال امرؤ القيس: وعوير بن ِشجنة

  وال استُ عير يحكُّها الثَّغَر  ِحميري وفَى وال عدس ال

    

تِه لكنفَى بذمو يروع  وال عروال ِقص شانَه ر  

  .وكان أعور قصرياً

wكان فقيهاً، أدرك . أبو رجاء عمرانُ بن تيم، وهو الذي يعرف بأيب رجاِء العطاردي: ومن بين عطارد
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  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان سِبي يوم الكُالَب فأعتقَه رجلٌ من بين عطارد

. جلزيرة، وليس بالبصرة منهم أحد، يقال هلم الصحصِحيونوأما بنو عمرو بن سعد، فهم بالكوفة وا

  .الفَضاء األملس من األرض: والصحصح

فأما اهلائلة فِإنما مسيت بذلك ألنه نزل ا ضيف ومعه . ابنتا منِقذ: اهلائلةُ، والبسوس: ومن بين عمرو هذِه
 أيضاً لتأخذَ من دقيق الضيف لتلقى يف وعائها، ِوعاٌء فيه دقيق، فأخذت وعاَء كان عندها فيه دقيق

: ما تصنعني؟ قالت: ففاجأها الضيف فلما رأته جعلَت تأخذ من وعائها فَتِهيلُ يف وعاء الضيف، فقال

وكانت . فذهبت مثالً فولدت جساس بن مرة قاتل كليب" حمسنةٌ فَِهيلى: "قال. أَهيل من هذا يف هذا
وائل أربعني سنة، فقالت أختها البسوس يابن من البسوس، وعلى رأسها كان حرب أَماليت يقال أش 

  !.أشأم من البسوس: العرب

فتتيه ! بس بس: واشتقاق البسوس من الناقة اليت تدر على اإلبساس، وهو أن يِبس ا الراعي فيقول
  .فيحلُبها

الدم، : والعلَق. عِلق علوقا: فعال من قوهلم: وعالَّق. اهليةَعالَّق بن ِشهاب، كن سيداً يف اجل: ومنهم
اليت ترأم بأنفها وتزين حالبها : والعلُوق من النوق. حبلُ السانية وأداتها. والعلَق. احلُب: والعلَق. معروف

  : قال الشاعر

 ِنرثمان أنٍف إذا ما ظُن باللب  أم كيفَ ينفع ما تأتي العلوقُ به

  : قال الشاعر. اسم نخلٍة معروفة: ومعاليق. ضرب من النبت: والعلْقَى. ضرب من الشجر: والعلَّيق

اليقْ لِئنعتْ مرزوقُ  نجوتَ ونجا إنِّي إذاً لمبمن الد  

  : ورجلٌ ِمعالق، إذا كان خصيماً، قال الشاعر، مهلِهل

 ألد ذا ِمعالِق وخصيماً  إن تحتَ األحجار حزماً وِليناً

  : قال الشاعر. امللك: جبر بن حبيب بن عطية، كان عاملاً بالُّلغة؛ أخذَ عنه علماُء البصرة، واجلَبر: ومنهم

  وانعم صباحاً أيها الجبر

  : ومسي العجاج لقوله. عبد اهللا بن رؤبة، وهو العجاج: ومنهم

  ويوِدي الموِدي وينجو من نجا  ايِعج ثَخَنَا من عجعج حتى

  .وابنه رؤبة بن العجاج

ويف كالمهم. الصوت: واملج :والثَّج العج .رفع الصوت بالدعاء: فالعج .الدم، يعين النحر: والثج صب .

ة من مرت روب: واشتقاق رؤبة إما من قوهلم. رفع الصوت أيضاً: والعجيج. الغبار، معروف: والعجاج w
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أَعِطين روبةَ فرِسك أي : قضيت روبةَ أهلي، أي حاجتهم؛ أو من قوهلم: اللَّيل، أي قطعة؛ أو من قوهلم
فإن كان مهموزاً . هذا كلُّه غري مهموز. جمامه؛ أو من روبة اللنب، وهو احلامض يصب عليه احلليب

  .رابت القَدح، إذا شعبته: ليقا. القطعة من اخلشب يرقع ا القَعب والقَصعة: فالرؤبة

. وكلُّ واضٍح أبلج. واشتقاق بلْج من البلَج، وهو وضوح للَّون. بلْج بن نشبة: ومن بين جشم بن سعد

  : قال الشاعر

  وإنّك تلقَى باطَل القول لَجلَجا  تر أن الحقَّ تلقاه أبلجاً ألم

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أبلج، . ؛ والعرب متدح بهاحنسار ما بني احلاجبني من الشعر: والبلَج
لْجوب :لِْجيلٍْج بالبصرة، وإليه ينسب الِبياح البصاحب مسجِد ب.  

. وأحِسب أن اشتقاق النشاب من هذا. نِشب الشيُء يف الشيء، إذا الْتبس به: واشتقاق نشبة من قوهلم

بة، أي عشب. القةوبيين وبني فُالٍن نشاب؛ وهو يف كالمهم قليل، : والناشب. املال: والنشصاحب الن
  .ناشٍب، وتارٍس، ودارع، وفارس، وما أشبه ذلك: حنو

سانَّ الفرس : إما من سنان الرمح، وإما من قوهلم: فِسنانٌ من أشياء. ِسنانُ بن احلَوتكية: ومن رجاهلم
الناقةَ، ِسن ا معهااألنثى، أو البعريدةً، إذا عانسنان. اناً وموالس :ك. اِملسنتويقال . الصغري اجلسم: واحلَو

  .حواتك: ِلصغار النعم

  .وليس يف بين عوافَة رجلٌ مذكور

  رجال عبشمس 

  .بنو ظامل، وبنو شِريط، وبنو خطَّاب

    

وإما من الشرط الذي يتعامل .  مشروطواشتقاق شرِِيط وهو فعيل، من شرط احلَجام، كأنه معدولٌ عن
اسطاِن. به النرى األشراط: والشجنماِن من منازل القمر، وتسم .طانُ اسمرط. وشرالمة، وبه : والشالع

  : قال الشاعر. مسي الشرط؛ ألنهم قد جعلوا عالمةً يعرفون ا

ِصمعه وهو مطَ فيها نفسباٍب له وتوكَّالبأس وألقَى  فأشر 

  .أي جعلَ على نفسه عالمةً لذلك

وناقةٌ لديس، أي مسينة، كأنها . الرمي: واللَّلْدس. مفاِعلٌ من الَّلدس: ومالِدس. بنو مالَدس: ومن بين سعٍد
  : قال الشاعر. قد رِميت باللَّحم
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ِديسِشِملَّةٌ س يطَموسع إليها المحصناتُ النج  لَِديس ارتُبائب  

الدمنة : والوأْلة. وأَْلَ الرجل يِئل فهو وائل، إذا نجا: مفعلةٌ من قوهلم: وموألة. بنو موأْلة: ومن بين مالِدس
  .والوأْلة الوعلة واحد، وهو امللجأ من اجلبل. نزلنا بوألة منكَرة: يقال. يكون فيها البعر والِكرس

  .تفسريهحاجب بن خشينة، وقد مر : ومنهم

وكانت للنعمان كتيبةٌ يقال هلا . الناقة الصلبة: والدوسر. بنو الدوسران: ومن بين العمري بن عبشمٍس
  : قال الشاعر. دوسر

 أوتاد ملٍك فاستَقَرْ أثبتَتْ  ضربتْ دوسر فيهم ضربةً

  .ومنهم عبدة بن الطَّبيب الشاعر

  .املَشاء، وهلم عدد بالبادية، وهو فَعالٌ من املشيبنو : ومن بين عبشمس

وهللا احلمد واملنة على ذلك، . متت قبائل بين متيم وأحالِفها، وبتمام ذلك كمل السفر األول من الكتاب
  .قبائل قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد: ويتلوه إن شاء اهللا يف أول اجلزء الثاين

  الجزء الثاني 

  الرحمن الرحيم بسم اهللا 

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله أجمعين 

  قبائل قيس بن عيالن

   عدزار بن مابن مضر بن ن

بل كان عيالنُ : وقال قوم. عال يِميل، إذا افتقر: فَعالن من قوهلم: وعيالن. وما قيس فقد مر تفسريه
حضنه عبد أسود : وقال قوم. فسمي عيالن!  عليإنما أنت ِعيالٌ: فقرياً، فكان يسأل أخاه الياس فقال له

  .يقال له عيالن

سا: وقَيسِقيس قَيي قاس به اِجلراحات. مصدر قاسقَوس، : ويقال. واِملقْياس اِمليل الذي ت بيين وبينه ِقيسر
  .وِقيد رمح. وقاس قوٍس، وِقيب قوس وقاب قوس، أي قدر قوس

اس، وإنالن النيواسم عاسالسني مثقَلة والن ،اً، : اليابس، من قوهلم: ما كان الناسسن ِنسزة تت اخلُبسن
والناس معروفون، . وبلغ هذا األمر مني النسيس، إذا بلغ اهود. إذا يبست، ونست اجلُمة، إذا شِعئت
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قال . ذاك آناس من اُألناس: أم يقولونوذكر أبو زيٍد أنه مسع عن األعراب . ناس وأناس وأناس: يقال
  : الشاعر

  قد قال ذلك آناس من الناِس

وقد فعلوا . أنيِسيانٌ، فردوا الياَء: واإلنسان كانَ أصله إنِسيان، فحذفوا الياء، فإذا رجعوا إىل التصغري قالوا
  .صل فيها ليالةٌلُييِلية، ألنَّ اَأل: ذلك يف غري هذا احلرف فقالوا يف تصغري ليلة

  .سعد، وعمرو، وخصفة: ومن قبائل قيٍس

وخصفت . وكلُّ لونني جمتمعني فهما خصيف. خوص يسف ويجعل فيه التمر وحنُوه: واخلَصفة واخلَصف
  .الذي يخصف به: واِملخصف. أخصفْتها وال أدري ما ِصحته: وقالوا. النعل أخِصفُها خصفاً

إنه عدا على ابنه فَهم بن عمرو بن قيس : وقال قوم. عدوان، وهو أبو قبيلٍة عظيمة:  بن قيٍسولقب عمرو
  .فقتلَه

اً، وهو ثابت بن جابر، وقد مرطَ شرم بن عمٍرو والفهم معروف تأبه كان . فمن فَهاً ألنرط شولقِّب تأب
ل يف خريطٍة كان يتأبسهد أو العما جاء بالشى ربه تأكل ما جييء به، فأخذَ يوماً أفعطها، فكانت أم

لقد تأبطت : فألقاها يف اخلريطة، فلما جاءت مه لتأخذَ ما يف اخلريطة ِمسعت فحيح األفعى فألقتها وقالت
  .وكان من رجال العرب املشهورين، يغزو على رجلَيه. وهذَيلٌ تدعى قَتله، وله حديث! شراً يا بين

  وان دبطون ع

  .بنو خارجة، وبنو وابٍش، وبنو يشكُر، وبنو رهِم بن ناٍج

    

: واخلَرج. واخلُرج معروف. واخلَرج واخلَراج واحد. خرجت خارجةُ الناس: واشتقاق خارجة من قوهلم

ا خرجاً، أي ألوانٌ كلُّ لونني اجتمعا، مثل محراء وسوداء، وبه مسيت األرض اخلرجاُء، ألنَّ يف ألوان أرضه
ما كانَ أحسن : يقال. السحاب أولَ ما يطلُع عليك يف السماء إذا كانَ مستِخيالً للمطر: واخلَرج. خمتلفة

  .واجلمع اخلُروج! خرج هذا السحاب

:  الناسوأوباش. وبش الشي، إذا جمعه: وقد قالوا. وبش إيلَّ بكالٍم، أي ألقاه إيلَّ: وواِبش من قوهلم

  .أخالطُهم، من هذا اشتقاقُه

  .املطر اللين، واجلمع ِرهام: والرمهة. ورهم اشتقاقُه من الرمهة

. ومجلٌ ناٍج، إذا كان سريع السري، وكذلك الفَرس أيضاً. فاعل، من جنا ينجو فهو ناٍج كما ترى: وناٍج

w  : دنا أبو حاٍمت عن أيب زيدنش. أي اجنُه، يقُصر وميد! النجا النجا: وقوهلم
w
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 إنِّي أخافُ ساِئقاً سفَنَّجا  إذا أخذتَ النَّهب فالنَّجا النَّجا

فاليوم "وفسر املفسرون واهللا عز وجل أعلَم بكتابه قوله . مجع نجوة، وهو املرتفع من األرض: والنجاء
الدرع يف هذا املوضع، واهللا عز : والبدن.  مرتفعأي نلِقيك بنجوٍة من األرض، أي موضٍع" ننجيك ببدِنك

ما يلِقيه اإلنسان وغريه من بطْنه؛ : والنجو. استنجيت عوداً من الشجر، أي قطعته: ويقال. وجل أعلم
وى واملناجاة معروفجي االستنجاُء، وهو االستفعال من ذلك والنة. وبه مسمن العرب: وبنو ناِجي بطن.  

وكان يف أيام . أنا نابغةُ قَيس: النابغة، ليس بالذُّبياين وال اجلعدي، وهو الذي يقول: وبنو وابش منهم
  .الفرزدق، وقد هجا الفرزدق فلم يِجبه

  .حيىي بن يعمر، كان أفصح الناس وأعلمهم بالعربية، أدرك احلجاج، وكان قاضياً خبراسان: ومنهم

. ومسي ذا اإلصبع ألنَّ حيةً شت إصبعه. و اإلصبع الشاعر، وامسه حرثان، وكان جاهلياًذ: ومن بين ناٍج

  .وله أحاديثُ وأخبار

وعميلة تصغري . أبو سيارة، كان يدفع بالناِس يف املوسم أربعني سنةً، وامسه عميلة بن األعزل: ومنهم
واألعزل مشتق من . رة على العمِل والسري، ومجعه يعمالت ويعاملُالناقة الصاب: والعِملة واليعملة. عِملة
: والعزلة. الفَرس الذي يميل ذَنبه يف أحد ِشقَّيه: واألعزل. ال ِسالح له: إما من رجٍل أعزلَ: شيئني

  .ال يخالط الناس وال يِرتل معهم: ورجلٌ ِمعزالٌ. التنحي عن الناس

وهو الذي قُِرعت له .  بن الظَِّرب، وكان من حكَماء العرب، حتاكَموا إليه حتى خِرفعامر: ومنهم
الغليظ من األرض، ال يبلُغ أن يكون جبالً، واجلمع ِظراب، وأظراب : والظَِّرب. العصا، وله حديث

  : قال الشاعر. العقَد يف حديدته: اللِّجام

  باٍد نواِجذُه من األظراِب

وقال ذو اإلصبع يف . ضرب من السباع؛ واجلمع ِظربان، وفِنيت عدوانُ يف الدهر األول لبغيهم: انُوالظَِّرب
  : ذلك

  ن كانوا حيةَ األرِض  الحي من عدوا عذير

  .وهي قصيدةٌ مقدمة

  قبائل سعد بن قيس 

رجلٌ أَغْطَف وامرأة . ِقلَّةُ هدب العني: غطَفوال. فَعالنٌ من الغطَف: وغَطَفان. وهي قبيلةٌ عظيمة. غَطَفان
  .ومست العرب غُطَيفاً، وهو أبو قبيلٍة منهم. غَطْفاء
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أعصر بن سعد، وهو أبو غَين، وباهلةَ، والطُّفاوِة، ولقِّب وأعصر لبيٍب قالَه وكان من : فمن قبائل سعد
امللجأ، وهو املَعصر : والعصر. يل واهللا عز وجلّ أعلمالدهر، وكذلك فُسر يف الترت: والعصر. املمرين

  : قال الشاعر: بطن من عبد القَِيس: وبنو عصٍر. واملُعتصر والعصرة

  كنتُ كالغَصاِن بالماء اعتصاري  بغيِر الماِء حلقي شَِرقٌ لو

ما : واهللا أعلم وعصارةً كلَّ شيٍء. بأي ينجون فيه من اجلَد": وفيه يعِصرون: "وقال املفسرون يف قوله
  : قال الشاعر. سالَ منه، ليس كما تسميه العامة

ر ماؤه والعودعصي  هصارولكلِّ ِعيداٍن ع  

واجلمع معاِصر . يقال تم عصرها، أي دهرها. اليت قد أدركَت: وجاريةٌ معصر. طَرفا النهار: والعصراِن
من ذلك، " إعصار فيه نار: "ويف الترتيل. ريح ترفع الغبار من األرِض إىل السماء: ارواإلعص. ومعاصري
  .واهللا أعلم

    

والِغناء املسموع ممدود، والغناء ممدود، من . فمن رجال غَِني وهو فعيل من الِغني ِغني املال مقصور
  .ها أغنية، وهي الِغناُء بعينهواألغاين واحد. قلَّ غَناؤك عني، أي ِدفاعك: قوهلم

. اِحلضنان، الواحد ِضبن: والضبنان. فَعيلةٌ من اضطبنت الشيء، إذا احتصنته: وضِبينة. بنو ضِبينة: منهم

  : قال الشاعر

وأبيض عليه النسور عدج  منكِسر ِنِه ثعلبوفي ِضب  

  .طُفَيل بن كعب، شاعر قدمي فصيح: ومن شعرائهم

  : قال الشاعر. فَوعل من الكثرة: وكَوثَر. الكَوثر بن عبيد، كان على شرط مروان بن حممد: منهمو

بطي وانرم يا بن الخالئِف كوثَرا  وأنت كثير وكان أبوك ابن  

  .نهر يف اجلنة: والكوثر يف الترتيل واهللا أعلم يقال

  .راً فصيحاً قدمياًعلي بن الغِدير، كان شاع: ومن شعرائهم

ما استدار : بل طُفَاوة الشمس: وقالوا. ما طفا على الِقدر من زبد: والطُّفَاوة. الطُّفاوة: ومن بين سعٍد
  .حولَها كالقُرص

  .كُرز، وكان سيداً جلْدا يف اجلاهلية: ومن الطُّفاوة

وحضنتهم كلهم باهلة، وهي زعموا امرأةٌ من . وأما معن بن أعصر فولد قُتيبةَ ووائالً، وِجثاوةَ، وأَوداً
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  .وفَراصاً، وأبا علَيم. مذِحج أو من همدان

  : قال الشاعر. واشتقاق معٍن من الشيء اليسري

  فإن هالك ماِلك غير معِن

ومعنان . جاٍر على وجه األرض: وماء معني. وأمعنت يف طلب الشيء، إذا بالغت فيه. أي غري يسري
  .مالَه سعنةٌ وال معنة، يراد به الشيء القليل: ومن كالمهم. مجاري املاء فيه: الوادي

  .وميكن أن يكون من القَتب أيضاً. األمعاء: واألقتاب. تصغري ِقتب البطْن: وقُتيبة

  .آدىن الشيُء يؤودين أوداً، إذا غَلَبين: وأَود من قوهلم

فرس أجأَى، واألنثى . ولونٌ من ألوان اخليل فيه غُبرةٌ وصدأة: واجلُؤوة. وعاء الِقدر: ئاوةواِجل. وِجئَاوة
  .جأواء

صدى بن عجالن، أبو أمامة، صِحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكن آخر من مات من : ومن رجاهلم
قال . مزادة صغرية، واجلمع ِعجل: والِعجلة. ىفعالن من العجل، واألنثى عجلَ: وعجالن. أصحابه بالشام

  : الشاعر

  على أعجازها الِمجُل

  .وتراه يف موضعه

وكلُّ . رجلٌ أصمع القلب، إذا كان حديد النفْس: واشتقاق أصمع من قوهلم. بنو أصمع: ومن بين سعد
همى صمعاء، إذا حتددت السنبلُة يف ب: ويقال. ومنه اشتقاق الصومعة. شيٍء حددت طرفَه فهو أصمع

  .رأسها وجاءنا بثريدٍة مصمعة، أي حمددة الرأس

وكان علي بن أصمع على البارجاه، والَّه على بن أيب طالب صلوات اهللا عليه، فظهرت له منه ِخيانةٌ 
: أيها األمري، إنَّ أهلي عقُّوين، قال: لفقطَع أَصابع يِده، مثَّ عاش حتى أدرك احلجاج فاعترضه يوماً فقا

واهللا ِلئن بلغتين عنك خيانةٌ : فوالَّه واليةً مث قال. ما أحسن ما لَطُفْت: قال. مسوين علياً: وِبم ذاك؟ قال
  .ألقطعن ما أبقى علي من يِدك

  : وكان جرير مر بعلي بن أصمع فسلَّم فلم يرد عليه، فقال جرير

  عليك علي الباهلي بن أصمعا  قْل لباغي أَألِم النّاس واحداً الَأ

واألصمعي صاحب الغريِب امسه عبد امللك بن قُريب بن عبد امللك بن علي ابن أصمع بن مظَهر بن 
  .رياح

  .أفعلُ إما من الِعي، وإما من اإلعياء: وأعيا. بنو أعيا: ومنهم
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وكان حامتٌ . ن النعمان، وكان سيد أعصر باجلزيرة، وهم ناقلَةَ من البصرة إىل اجلزيرةحامت ب: ومن رجاهلم
  .افتتح هراةَ، زمن عبِد اهللا بن عامر

واشتقاق حامت زعموا من أمساء . حامت بن حمران، كان يلي بالبصرة بعض الواليات: ومن بين قتيبة
  : وأنشدوا. األسود: بل احلامت: موقال قو. الغراب، كأنه حيتم بالِفراق

 شديد سواِد الزفّ ظلَّت تفَزع  إذا ما رأت عبس من الطَّير حاتما

: ومنِتشر. املنتشر بن وهب، وكان أحد من يغزو على رجلَيه، قتله بنو احلارث بن كعب: ومن بين وائل

  .ه، أو من نشرك الشيء املَطِويإما من انتشار الفَرس، إذا وهى عصب: مفتعل من شيئني

  .بنو األحب: ومنهم

  .واشتقاق األحب من البعري املُِحب، وهو الذي يربك فال يربح

    

وكان مسلم عظيم . مسلم بن عمرو بن حصني بن اَِسيد بن زيد بن قُضاِعي: ومن بين هالل بن عفْر
  .بة بن مسلمالقدر عند يزيد بن معاوية، وهو أبو قتي

سلْمان بن ربيعة، قَضى على الكوفة يف خالفة عمر بن اخلطاب، وغزا بلَنجر ناحية الصني، : ومن رجاهلم
  .فقتل هو وأصحابه ا

اسم من أمساء : وفُراِفصة. احلجاج بن الفُرافصة، كان عابداً صواماً، ويل قضاء جنديسابور: ومن رجاهلم
  .األسد

  : قال حميد األرقطُ يهجو ضيفاُ له.  بن وائل، كان خطيباً بليغاًسحبان: ومنهم

 بياناً وِعلْماً بالذي هو قائُل  وما ساواه سحبان وائٍل أتانا

 الِعي لما أن تكلَّم باقُل من  فما زال عنه اللَّقْم حتَّى كأنَّه

. فَعالن من السحب: وسحبان.  الِعيرجلٌ من بين قيس بن ثَعلبة، يضرب به املثلُ يف: وباقلٌ هذا

  .وكلُّ شيٍء جررته فقد سحبته، ومنه اشتقاق السحاب، النسحابه يف اهلواء. اجلر للشيء: والسحب

فَِعيل معدولٌ عن مفعول، : واخلطيم. اخلطيم، كان أولَ خارجي يف زمن عبد اهللا بن عامر: ومن رجاهلم
: ومخِطم اإلنسان. بطن من طيئ: وبنو خطَامة. ما وقَع عليه اِخلطام: وخطْم البعريكأنه خمطوم خبطام، 

  .وخطْمه اجلبِل، وهو أنف منه نادر أصغر من الرعن. األنف وما يليه؛ واجلمع املَخاطم

  .إذا حركتها ِلتتِقد. وحضي اشتقاقه من حضأت النار. عوف بن حضي: ومن بين أوٍد

مطرِّف بن ِسيدان، كان مصعب بن الزبري بعثَ به إىل عبيد اهللا بن ظَبيانَ وقد خالف : ومن بين ِجئاوة
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  .مصعباً، فقتل ابن ظَبيان مطرفاً

فَرصت النعلَ أفِرصها فَرصا، إذا شقَقت فيها موضع : بنو فَراص، وهو فَعال من الفَرص، من قوهلم: ومنهم
  : قال الشاعر. حِديدةٌ يفرص ا: واِملفراص. الشراك

  لساناً كِمفراص الخَفَاجي ِملْحبا

اللَّعنة، : والْبهلةُ. ألت الناقةَ، إذا حلَلْت ِصرارها، والناقة باهر، والقوم مبِهلون: واشتقاق باهلة من قوهلم
  .واهللا عز وجل أعلم. أي نتالعن" نبتِهلْ: "لويف الترتي. عليه بهلةُ اهللا أي لعنة اهللا: من قوهلم

  ان غطف

  .ولد ريثاً، وبِغيضاً، وأشجع

  .راثَ يِريث ريثاً، وهو رائث. واشتقاق ريث من البطء

ورجلٌ شجاع . وأشجع اشتقاقه من الشجع، وهو الطُّول؛ رجلٌ أشجع وامرأةٌ شجعاء، واالسم الشجع
وذكر أبو زيد أنه . ورجالٌ ِشجعةٌ وال يقال شجعان.  وذكر أبو زيد أنه ال توصف به املرأة.من الشجاعة

: والشجاع. العقْد الثاين من األصابع، واجلمع أشجاع: واألشجع. قد سِمع شجيعاً يف معىن شجاع

  .وقد مست العرب أشجع ومشجعةَ. ضرب من احليات

  .عبساً، وأمناراً: بغيٍضفولد ذُبيانُ بن 

: ويقال للغصِن إذا ذبل. ذَبى الشيُء يذِْبي ذَبياً، إذا النَ واسترخى: فأما ذُِبيان ففُعالنُ أو ِفعالنُ من قوهلم

  .وِذبيانَ يكسر وله ويضم، وسفْيان ِوِسفْيان. ذَبي، مثل ذوي

: والعبس. ومنه اشتقاق عباس. وعبساً فهو عابسعبس الرجلُ يعِبس عبوساً : واشتقاق عبس من قوهلم

والعبس ما يلبس وتلبد من خطْر الِفحل بذنِبه . ضرب من النبت، وهو الذي يسمى السيسنبر، لغة ميانية
  : قال الشاعر. على وركَيه

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

  .وأمنار من التنمر، وهي زعارةُ اخلُلق وشراسته

. بنو جوشن، كان هلم عدد بالبصرة، وقد انقرضوا: بنو عبد اهللا بن غَطَفان، وكان منهم: ومنهم

نشاحلديد: واجلَو نشوي جدر، وبه مسالص.  

  .فيليون، من أهل الكوفةطُفَيل العرائس الذي ينسب إليه الطُّ: ومن بين عبد اهللا هؤالء

عمان، منهم: ومن أشجهصلى اهللا عليه وسلم : بنو د يم بن مسعود، وكان من أمنِّ الناس، فألقى النيبعن
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رى السص لِلقتال، فأفشه يريد أن يشخإليه أن.  

  .وألشجع ِحلْف يف بين هاشم

عحبة، كن جاَء ِمن خلفه الن: ومن أشجوله ص ،يه وقالزاهرعين صلى اهللا عليه وسلم وشد من : "يب
  .إذاً ِجتدين كاِسداً يا رسولَ اهللا: فقال" يشتِري مني العبد؟

    

  : معِقل بن ِسنان، قِدم املدينةَ يف خالفة عمر، فسمع عمر رضي اهللا عنه قائالً يقول. ومنهم

  البقيع مرجالمِعقٌل راح إذا  أعوذُ برب النّاِس من شر معقٍل

  .مثَّ عاد إىل املدينة بعد وفاة عمر. الْحق مبوضِع كذا وكذا: فقال عمر رضي اهللا عنه ملعِل

وكانت أشجع قد أعانت على عثمانَ رضي اهللا عنه وكان معقلٌ على املهاجرين يوم احلَرة فجيء به أسرياً 
ِسرنا شهراً، : ت حيثُ أتيت أمري املؤمنني يعين عثمانَأنت الذي قل: إىل مسلم بن عقْبة املري، فقال له

  .فقُِتل. وحسرنا ظَهراً، ورجعنا ِصفْراً؟ اضِربوا عنقَه

  .وليس يف أمناٍر رجلٌ يذكر

  .فأما عبس فولَد قُطيعة، وورقة

القطيع من .  كلُّ شيٍء قطعته:والِقطْعة: بنو عوذ بن غالب بن قُطَيعة، وهو تصغري ِقطْعة: فمن قبايل قُطَيعة
الساعةُ من : والِقطْع. نخالته: وقُطَاعة الدقيق. الغنم وغريها من هذا اشتقاقه، كأنه قِطع من غنٍم كثرية

. وقد مست العرب ِقطعةَ، وقُطَاعة. موضع: والقَطْعاُء. السوط من الِقد: الليل، واجلمع أقطاع، والقَطيع

  . بين ضبة منهم الشغافيونوبنو مقطِّع من

  .رواحة بن ربيعة بن قُطَيعة بن عبس: ومنهم

  .متلَّص من يدي: وِمالص من قوهلم. بنو ِمالَص: ومن بين عوٍذ

قال الربيع بن . ربيع، وعمارةُ وأنس وقيس كانوا من رجال العرب وفُرساا: بنو زياد: ومن رجاهلم
  :  فقال الربيع- وكان يزيد وزرعة وعلَس إخوةً، من رجال العرب أيضاً - . قزيادٍة ليزيد بن الصِع

 الفَساء شر من أنَس وزرعةُ  الوهاب خير من علَس عمارةُ

الفرس منك يا قُنْب وأنا خير    

حب أسود يختبز يف : سوالعلَ. وكان يزيد آدم شديد اُألدمة، فشبهه به. وعاء غُرموله: وقُنب الفرِس
وكان يقال لربيٍع أيضاً الكامل، وكان عمارة يلقِّب دالقاً . ضرب من النمل: العلَس أيضاً: ويقال. اجلَدب

  .لكثرة غاراته
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  .ومن بين رواحة جِذمية بن رواحة، وابنه زهري، وأبو قيس بن زهري، وهم فُرسانٌ أشراف سادة

  .جذميةبنو ِحذْمي بن : ومنهم

بن احلسني : فمن بين ِحذْمي مية، من أهل الكوفة، كان من أشجع الناِس، قُِتل مع زيٍد بن عليزنصر بن خ
  .وابنه شهاب كان مع حيىي بن زيد بن علي خبراسان. بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم وصِلب معه

عوال من القَرش، واشتقاقُه من شيئني إما من تقَارِش ِف: وِقرواش. ِقرواش بن هني: ومن رجاهلم يف اجلاهلية
يا : تصغري هٍن، من قوهلم: وهني. الرماح إذا اشتبك بعضها يف بعض، أو من القَرش، وهو جمعك الشيء

  .هن ويا هناه

وِزنباع . ة يف بعد الغارةمروان بن ِزنباع، يقال له مروانُ القَرِظ، كان من مشهوري أهل اجلاهلي: ومنهم
  : قال الشاعر. تزبع علينا، أي أساء خلُقَه: إن كانت النون زائدةً فهو من قوهلم

 على الكأس ذا قاذورٍة متَربعا  وإن تلقَه في الشَّرِب ال تَلقَ فاحشاً

  .اِهللْقام بن يزيد، كان من رجال أهل الشام ِفقهاً وعبادة: ومنهم

: خالد بن ِسنان، كان نبياً، ذُِكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: فمن خمزوٍم. زومبنو خم: ومنهم

  ".ذاك نيب ضيعه قومه"

حذَيفة بن ِحسل بن اليمان، صاحب رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعداده يف عيد األشهل، : ومنهم
  .ليمانوهو الذي حيدث عنه ويقالُ حذيفةُ بن ا

كان شاعراً فارساً كثري الغارة جواداً، وكان . ومنهمك عروة بن الورد، الذي يقال له عروةُ الصعاليك
. كأَنا اليوم: ما الصعلوك؟ فقال: وقيل لبعض األعراب. الفُقَراء: والصعاليك. جيمع الصعاليك فيغري م

  .والورد معروف. ورد، حلُمرته: ويقال لألسد. ردة شقْرةٌ صافيةوالو. والورد اشتقاقه من الفَرس الورد

رأيت ربي عز وجل فبشرين بروٍح : فقال. ربعي بن ِحراش، كويفٌّ تكلَّم بعد موته: ومن بين عبس
  .ورحيان، ورب غِري غَضبان، ووجدت األمر دونَ حيثُ تذهبون، فال تفْتروا

    

طْيئة، مهموز وغري مهموز، وامسه جرول، وكان خبيثَ اللِّسان هجاًء، وكان يدعى إذا احلُ: ومن بين عبٍس
غِضب على بين عبٍس أنه ابن عمٍرو بن علقمة، رجلٌ من بين احلارث بن سدوس، يرتلون القُرية باليمامة، 

ةَ لقُربه من األرض وِقصره، تشبيهاً ولقِّب احلطيئ. أتاهم يطلُب مرياثَه من أبيه فمنعوه، فرجع إىل عبس
حطأته بيدي أحطؤه حطْئاً، : بل اشتقاق احلُطيئة من قوهلم: وقال قوم. بالقملة الصغرية، يقال هلا حطْأٍة

  .إذا ضربته بيدك
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وله . عريفةُ كان شاعراً يف اإلسالم، وكان هجاًء للناس، فرأى يف النوم كأنه يأكلُ ناراً: ومن بين عبس
  .حديث

عنترةُ بن شداد، كان من فُرسان العرب وشعرائهم، قتلته طيئٌ فيما تزعم العرب وعامةُ : ومن بين عبس
واشتقاق عنترة ما من ضرِب من . مات برداً، وكان قد أسن: وكان أبو عبيدة يِنكر ذلك ويقول. العلماء

إنَّ : ويف احلديث. الذَّبح: انت النون فيه زائدةً فهو من العتر، والعتروإن ك. الذُّباب يقال له العنتر والعنتر
الذَّبح : والعتر. على كلِّ مسلم يف كلِّ عاٍم عتريةً وهي شاةٌ كانت تذبح يف احملرم، فنسخ ذلك األضحى

  : قال الشاعر. الذَِّبيح: والِعتر. بعينه

  باءكما تُعتَر عن حجرِة الربيِض الظِّ

: ويف حديث أيب بكر رضي اهللا عنه. أهل بيته: رمح عاتر، إذا كان صلبا شديداً، وِعترة الرجلُ: ويقال

اخلشبة اليت يف ِنصاب اِملسحاة اليت يعتِمد عليها : والعترة. عليكُن ِعترةَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"
: أي اخلَيل وجدمت أفضل؟ فقالوا:  عبٍس أربعني سنة، فقيل هلموكانت حرب بين ذُبيان وبين. احلافر بِرجله

فأي النساء وجدمت أفضل؟ : قيل. كلَّ حمراَء جعدة: فأي اإلبِل وجدمت أَفضل؟ قالوا: قيل. الكُمت املَرابيع
  .املولَّدين: فأي العبيِد وجدمت أفضل؟ قالوا: قيل. بناِت العم: قالوا

. الزهدمان، ومها زهدم وكَردم، ادعيا أشر حاجب بن زرارة، وهلما حديثٌ يف يوم جبلة: ٍسومن بين عب

هدمفر زعموا: وزمن أمساء الص طء. اسمٍع فيه ِثقَل وببفَز ودفمن الكَردمة، وهو ع ما كَردوأم.  

وقد باد بنو ظاٍمل إالَّ قليالً، . وشمخاً. ملاً، ومازناًوولد فزارةُ عِدياً، وظا. وأما ذُِبيان فولد فزارةَ، وسعدا
وله أمثالٌ كثرية . وكان فيه خدب، أي هوج. كان منهم نعامةُ الذي يتمثَّل به يف إدراك الثَّأر، وله حديث

  : وهو الذي يقول" حبذَا التراثُ لوال الذِّلَّة: "منها

 نعيمها وإما بوسها إما  الْبس لكلِّ ِعيشٍة لَبوسها

وقد مست العرب شماخاً، . شمخ يشمخ شمخاً فهو شامخ. واشتقاق شمخ من الشيء الشامخ املرتفع
  .وشمخا

وهلم . املسيب بن نجبة، كان أحد أمراِء التوابني الذين خرجوا يوم عني وردة فقتل يومئٍذ: فمن بين شمٍخ
. نجبت الشجر أجنُبها نجباً، إذا قَشرت حلاءها. اقُه من النجب، وهو ِلحاء الشجرونجبة اشتق. حديث

  .الِقشر بعينه: والنجب

كلُّ الناس باِرك : كَردم بن حكيم بن مرثَد بن نجبة، كان والياً وهو الذي يقول فيه بنو ساسان: ومنهم
  : وهو الذي يقول فيه املهلب. غرمهم يف واليتهوذلك نه أ! فيه، وكردم ال تباِرك فيه
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  كردمةَ العيِر أحس الضيغما  لما رآه كَردم تكردما

  .وقد مر تفسري َألى. بنو ُألى بن شمخ: ومنهم

ى وإمنا مسي بذلك ألنه خرج يف اجلاهلية يريد احلج، فرتلَ عل. ومن رجاهلم ظُويِلم، ويلقَّب مانع احلرمي
املغرية بن بعد اهللا املخزومي، فأراد املغرية أن يأخذَ منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزلَ عليها يف اجلاهلية، 

  : وكانوا يأخذون بعض ثيابه أو بعض بدنته اليت ينحر، فامتنع عليه ظُويلم وقال. وذلك يسمى احلرمي

  المِغيرهإن ِمنًى ماِنعه  يا رب هْل عند ِم، غَِفيره

ه ومانعي  بعد ِمنًى ثَِبيره ومانعأن أزور يرب 

  .وهلا حديث. وظويلم الذي منع عمرو بن ِصرمة اإلتاوة اليت كان يأخذُها من غَطَفان

    

سمرة بن جندب، وكان على البصرة، استعملَه على البصرة، زياد وهو أحد العشرة الذين : ومن بين ألٍي
ومواله أبو مجيلةَ كان له قَدر، وله دار ". آخركم موتاً يف النار: "م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال هل

كانت الدار اليت يف الكَالَّء ويف السوق تعرفان بالزبري، : ولسمرةَ حديثٌ. معروفة يف بين رقَاِش بالبصرة
قد : ملنذر وقالملنذر ابن الزبري كالم عند معاوية فخونه اودار اهلَرامز لسمرة بن جندب، فوقَع بينه وبني ا

  .فباعها سمرة منه وكانت تساوي أكثر من ذلك. أخذت أموالَه مبائة ألٍف

  .مالك بن ِحمار، كان شريفاً، قتله خفاف بن ندبة السلَمي: ومنهم

  .بنو العشراء، يعرفون ذا، وهلم حديثٌ فيه طَعن، ومل أذكره: ومن بين مازن بن فزارة

وذلك أنَّ بين . و، الذي رهن قوسه بألِف بعٍري وضِمنها مللٍك من ملوك اليمنسيار بن عمٍر: ومنهم
  .احلارث بن مرة قتلوا ابناً لعمرو بن هند، فرهنه سيار قوسه

وقُطْبة . النصل الدقيق من ِنصال السهام: والقُطُبة. وقد مر تفسري زبان. زبان، وقُطْبة: ومن ولد سياٍر
قطَّب الرجلُ وجهه، أي كأنه يجمع : ومنه قوهلم. وقطبت الشيء، إذا مجعته. ليت تدور فيهاا: الرحى

  .فرس معروف من خيل العرب: والقُطَيب. جاء الناس قاطبةً، أي بأمجعهم: وقوهلم. ِجلد وجهه

. طُّفَيل وعلقمة بن عالَثةوهو الذي حتاكَم إليه عامر بن ال. هِرم بن قُطْبة، كان من حكَماء العرب: ومنهم

  .وكان زبانُ نافَر عيينةَ ابن حصن فَنفِّر عليه. وأدرك اإلسالم

منظور بن زبان، وكان من أشرافهم، تزوج بناِته احلسن ابن علي، وحممد بن طَلحة، وعبد : ومن رجاهلم
  .اهللا بن الزبري، واملُنِذر بن الزبري

  .ة بن قَيس، وسِعيد بن عيينةحلْحل: ومن رجاهلم
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  .ما حتَلحلَ وما تلحلح، يف معنى واحد: واشتقاق حلْحلة من احلركة، يقال

  .ومها اللذان قادا فَزارةَ إىل كَلٍْب فقتلَت منهم مقتلَةَ عظيمة، فأخذمها عبد امللك فقتلَهما وهلما حديث

و عمر بن هبرية بن معية ابن سكَين بن خِديج بن بِغيض عمر بن هبرية، وه: وأما سعد بن فَزارة فمنهم
  .بن حممة بن سعد بن عدي وكان من رجال أهِل الشام عقالً ولساناً، وويل الِعراق ليزيد بن عبد امللك

كَن يف س: تصغري ِمعى، وهي الواحد من أمعاء البطن، وسكَني إما من تصغري سكٍَن م قوهلم: ومعية
وزعم بعض أهِل العلم أنَّ . فالنٌ سكَىن، أي الذي أسكُن إليه: أو من قوهلم. املوضع سكوناً، إذا نزلَ فيه

  .وزعموا أنَّ الفَحمةَ تسمى حممة. واشتقاق حمة من الشيء األحم، وهو األسود. النار تسمى سكنا

  .د بن عمرو، وفيهم الشرف والبيتآل زي: فمن بين جوية. بنو جوية: ومنهم

: وقال قوم. موضع معروف: واِجلواء. موضع واسع غليظٌ من األرض: تصغري ِجواء، واجلواء: وجويةُ

  .تصغري جوة؛ واجلَوة واِجلواء واحد

  .حذيفةُ بن بدٍر وإخوته، وهم بيت غَطَفان غري مدافَعني: ومنهم

وأدرك عيينةُ النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم مث ارتد، . يينة بن ِحصنِحصناً، وهو أبو ع: فولَد حذيفةُ
  .وأسلَم بعد ذلك على يد أيب بكر رضي اهللا عنه

األمحق املطاع يف : "وكان عيينة حيمق، وهو الذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. تصغري عين: وعيينة
ِغفار وأسلم ومزينة وجهينة خري من احلليفني أسٍد : "ليه وسلم يقولومسع عيينةُ النيب صلى اهللا ع". قومه

  .واِهللا َألنْ أكونَ يف النار مع هؤالء أحب إيلَّ من أن أكون يف اجلنة من أولئك: ، فقال"وغَطَفان

. فذهبت مثالً" طاح مرقَمةُ: "حذَف الذي اُطعم جردانَ اِحلمار فقَتل الذي أطعمه وقال: ومن بين فَزارة

  : قال الشاعر. ففزارةُ تعير بذلك إىل اليوم

  أحب إليك أم أير الحماِر  علَّت بزبٍد أصيحانيةٌ

  : وقال آخر

إن ْدان  بني فَزارةَ بن ذُِبيانربأكل الج قُوا النّاسقد سب  

، وبنو عواٍل، وبنو حشورة، وبنو سبيع بنو أعجب، وبنو ِجحاٍش: وأما سعد بن ثعلبة بن ذَبيان فمنهم
  .وفيهم البيت

    

جاحشةً وِجحاشاً، وهو املدافعة: وِجحاشه ممصدر جاحشت .حالرجل، إذا تكد ويف احلديث . واجنحش
. اِحلمار الصغري، معروف: واجلَحش. أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم رِكب فرساً فصرعه فجِحش ِشقّه
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قال . ونزلَ فالنٌ جحيشاً، إذا تباعد. متباِعد من الناس: وحي جِحيش. مسى املُهر جحيشاًوربما 
  : األعشى

  جِحيشَ المحلِّ غوياً غَيورا

ويلَه وعولَه، أي ما يبِهظه : ومنه قوهلم. وأما عوالٌ فاشتقاقه من عالَين الشيُء يعولين عوالً، إذا زادت
ل. ثْقلهويوولُوا: "ويف الترتيل. اجلور: والععى أنْ ال تنأد وروا" ذِلكجقال الشاعر. واهللا أعلم. أي ت :  

  وعالُوا في الموازيِن

  .وعالَ الرجلُ ِعيالَه، إذا أقام م. أي جاروا فيها

وجزٌء الذي رثَى . ركوا اإلسالمبنو ِضراٍر، كانوا شعراَء أد: شماخ، ومزرد، وجزٌء: ومن بين ِجحاٍش
  : عمر بن اخلطَّاب رضوان اهللا عليه باألبيات اليت يقول فيها

من إماٍم وباركَتْ عليك ِق  سالماألديِم الممز اهللا في ذاك يد  

  : ومزرد لُقِّب لقوله

  ِلدرد المواِلي في السنين مزرد  تزردها عمير فإنَّني فقلتُ

  .ابتِلعه: أي ازدِرده

فبلغَ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم . ال إله إال اهللا: محلِّم بن جثّامة وكان قَتلَ رجالً فقال الرجل: ومنهم
إنَّ : "فلما مات حملِّم ودِفن لفَظَته األرض، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" أَالَّ شقَقْت عن قلبه: "فقال

  ".تقْبلُ من هو شر من صاحبكم، ولكن اهللا عز وجلّ أراد أن يِعظكماألرض لَ

  .حتلَّمت يرابيع أرِض بين فالٍن، إذا سِمنت: واشتقاق حملِّم من قوهلم

مسِلم بن عقْبة، الذي اعترض أهلَ املدينة فقتلهم يوم احلَرة يف طاعِة يزيد بن : فمن قبائل مرة بن عوٍف
  .معاوية

وقال . احلارث بن ظاٍمل، كان أفتك الناِس وأشجعهم، وهو الذي قتله املُنِذر بن املنذر أبو النعمان: ومنهم
عمانُ: قوموله حديثٌ. وهذا غلط. بل الن.  

وهو ابن أِخي احلارث بن . الرماح بن أبرد، الذي يقال له ابن ميادة الشاعر وهي أمةٌ سوداء: ومنهم
  .ظامل

  .النابغة زياد بن جابر، وكان نبغَ بالشعر بعد ما أسن، أي قالَه: ومنهم

  .بنو ِصرمة: ومنهم

احمح: ورمال من الرمح من قوهلم. فعادة: والريه، ومإذا رفَس ،ه الفرسحد وهو : رما من املَيالة إمفعw
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ومنه اشتقاق املائدة، ألنها تِميد مبا عليها . اً، إذا أعطيته عطاًء واسعاًِمدته أُِميد ميد: التمايل، أو من قوله
املائد يف البحر : "ويف احلديث. ماد يِميد ميداً. دوار يف الرأس من ركوب البحر: واملَيد. من اخلُبز

رط يف دِمه يف البحشو". كاملُتزيريد الغ.  

  . وكان شريفاً غَيوراً، تزوج ابنته حيىي بن مروانَ ابن احلكم، وله حديثعِقيل بن علَّفة،: ومنهم

  .بنو نشبة بن غَيظ: ومنهم

  : ِسنانُ بن أيب حارثة بن هِرم بن ِسنان، الذي مدحه زهري فقال: ومنهم

 الجواد على ِعالَّته هِرم ِكن  إن البخيل ملوم حيث كان ول

ومنه .  ِسنان، الذي يسمى البِقري، ألنه بِقر بطن أمه بعد ما ماتت فأُخِرج، فسمي بقرياًخارجةُ بن: ومنهم
قميص صغري يلبسه : والبِقرية. والبقَر، والباقر، والبيقور، والباقور، واحد. كلُّ شيٍء وسعته فقد بقَرته

قال . ؤونَ يف األرض شيئاً مث يستخرجونه؛ وهو البقَّريىضرب من لَِعب الصبيان يخب: والتبقري. الصبيان
  : الشاعر

  لها ِمثُْل آثاِر المبقِّر ملْعب  فما تنفَك حوَل متالٍع َأبنَّت

  .وعلى فالٍن بقرةٌ من ِعيال، أي عيالٌ كثري

 من األنصار ليدعو وكان احلارث بن سناٍن أدرك اإلسالم، وبعثَ النيب صلى اهللا عليه وسلم معه رجالً
: أهلَه يف جواره إىل اإلسالم، فقتلَه رجلٌ من بين ثَعلبة، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال حلساٍن

  : فقال حسان. قلْ فيه

 فإن محمداً لم يغدِر منكم  حاِر من يغْدر بذمِة جاِره يا

  الزجاجِة صدعها لم يجبِرمثُل   المري ما استَرعيتَه وأمانةُ

    

  والغَدر ينبت في أصوِل السخْبِر  تغدروا فالغَدر منكم عادةٌ إن

  .فبعث احلارثُ يعتِذر، وبعث بديِة الرجل، ففرقها النيب صلى اهللا عليه وسلم على أهله

سيف هذَام، إذا . فيعال من القَطْع: وهيذام. أبو اهلَيذام، وكان من رجال أهل الشام أيام العصبية: ومنهم
  .مديةٌ هذَمةٌ، وال أدري ما صحته: وقالوا. كانَ صارماً

  : بنو الصاِرد، الذي يقول فيهم الشاعر: ومنهم

 أنا بالباقي وال الخَالِد ما  يا هند يا أختَ بني الصارِد
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صرد : د الرجلُ من الربد يصرد صرداً، أو من قوهلمصِر: إما من قوهلم: واشتقاق الصارد من شيئني
. قطع املاء على الشارب: طائر معروف، والتصريد: السهم، إذا نفَذَ يف الرِمية، وأصرده الرامي، والصرد

  .صردته تصريداً: يقال

واشتقاق . وله حديث. وفَى جلريانِه من جهينةاحلُصني بن احلُمام، كان سيداً شاعراً وفياً، : ومن رجاهلم
حم اهللا له كذا وكذا، أي : فأما اِحلمام بكسر احلاء فالقَضاء، من قوهلم. احلُمام من عرق اخليل إذا حمت

: ةواحلَم" ِمن حميٍم وال شفيٍع يطَاع: "الصديق من قوله عز وجلّ: واحلميم. املاء احلار: واحلميم. قَضاه

: السواد، واحلُمى اشتقاقها من احلمة: واحلُمة. األسود: واألحم. عني ينبع فيها ماٌء سخن حيث كانت

  .وأِحسب أنَّ اشتقاق احلَمام من حتميم التنور. وحممت التنور، ذا سجرته. العِني احلارة

  : لذي يقول فيه الشاعرابنا حرملَة ا: هاشم، ودريد: ومن رجاهلم

 الملوك حولَه مرعبله إِذ  أباه هاشم بن حرملَةْ أحيا

  يقُتل ذا الذَّنِب ومن ال ذَنْب له  للوالدات مشْكَله ورمحه

. إنَّ ا سوءاً: شِبيب بن البرصاء، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الربصاَء إىل أبيها فقال: ومنهم

  .و كاذب فرجع فوجد ا برصاًوه

املُخدع، أو الرف يرتفَق به : والسهوة. وأحسبها تصغري سهوة. أَرطاة بن سهية، وهي أمه: ومن رجاهلم
: وكانوا هؤالء شياطني غَطَفان. سهوت عن كذا وكذا، أي غَفَلت عنه: أو يكونُ من قوهلم. يف البيت

وع بيبِقيلأرطاةُ وش.  

واشتقاق ضبارة إما من الضبر وهو الوثْب، وإما من الشيء املضبور، وهو . عامر بن ضبارة: ومن بين مرة
  .وأما إضبارةُ الكتب فال يقال إالَّ باأللف، ومن هذا اشتقاقها. اموع

  رجال هوازن 

فولد هواِزنُ بكْر بن هواِزن، .  هوزناًوقد مست العرب. مجع هوزن، وهو ضرب من الطّري: وهواِزنُ
فمنهم بنو سعد بن بكر بن هواِزن، استرِضع النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم، فجاءته بنت حليمةَ، أخته 

  .من الرضاعة، يوم حنٍني فَطَرح هلا صِنفَةَ ردائه، وأعتق هلا سبي قوِمها أمجعني

  .بة، وكان شريفاً من قُواِد أهل الشامقُطْ: ومن بين سعد بن بكر

جشم، ونصراً، وصعصعةَ، والسباق، وجحشاً وجحاشاً، وعوفاً، ودحنة، : وأما معاوية بن بكر فولد
  .ودحينة، وقد انقرض هؤالء
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 واشتقاق دحنة، .عوت الكلبةُ فعاوت الكالب فهي معاويةٌ، إذا عووا معها: واشتقاق معاِوية من قوهلم
  .دحنت الشيَء، إذا هضضته أو كسرته: وأحِسبه من قوهلم. ودحينة من الدحن

نصلٌ وقيع، أي : واشتقاق الوقَعة إما من قوهلم. الوقَعة، وهم بنو عوف بن معاوية: ومنهم بطن يقال هلم
: أو يكون من قوهلم. وقَعت احلديدةَ أقَعها وقْعاً.  القَنيحاد قد وِقع باِمليقَعة، وهي احلديدة اليت يقَع ا

  : قال الراجز. وِقع الرجلُ يوقَع وقَعاً، إذا اشتكى حلم رجلَيه من املَشي

ِقعحتِذي الحافي الوكُلَّ الحذاِء ي  

  : قال الشاعر. نقْر يف صخرٍة أو جبٍل جيتمع فيه ماُء السماء: والوقيعة

 لألبوال والماء أبرد وقاِئع  ستَبالوا الخليَل كانت أكفُّهمإذا ما ا

  .يصف قوماً ركبوا الفالةَ فعِطشوا؛ فاستبالوا اخليلَ وشربوه

مشة: ومن قبائل بين جة. بنو غَِزيِزيو: والغزفعيلة من الغ .ِزيون: والغغزوان. اجلماعة من القوم يوغَز :

  . ألنَّ أصل الغزو الواوفَعالن من الغزو،

    

الذي حتاتت أسنانه، : واألدرد. تصغري أدرد: ودريد. دريد بن الصمة بن جداعة بن غَِزية: فمن بين غَِزية
. مالوق من طعاٍم وغريه، أي مِرس: واأللوقة". ألين من أُلُوقة الدرداء: "ومثلٌ من أمثاهلم. واألنثى درداء

بدة ألوقةًورمبيت الزأمساء بن زيد . ا مس بن ابل به ذُؤاهللا فقَت غَطَفان، وقُتل أخوه عبد فارس وكان دريد
  : بن قارب، فقال دريد

  ذُؤاب بن أسماء بِن زيِد بن قارِب  بعبد اهللا خير لداِتِه قتلتُ

صمم عليه، إذا : يقال. وأصله املضاء والتصميمالرجلُ الشجاع، ورمبا جعلوه من أمساء األسد، : الصمة
وصميم كلِّ . والصمصام من هذا اشتقاقُه، إال أنه ثقُل عليهم أن يقولوا صمام فقلوا صمصام. محل عليه

  .كأنه من أمساء الداهية" صمي صماِم: "وكلمةٌ للعرب يقولوا عند الشيء الفظيع. خالِِصه: شيء

  .فُعالة من اجلَدع، وهو القطع لألذنني واألنف: وجداعة

  .وأما بنو نصر بن معاوية فمنهم دمهان وبنو إنساٍن

مالك بن عوف، كان على هوازنَ يوم حنني، فأسلم فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم مائةً : ومن رجاهلم
  .من اإلبل مع املؤلَّفة قلوم

فَعاِل : وغَالٍَب. جدةٌ هلم من محارب بن خصفة: ببين غَالٍَب، وغَالٍَبومنهم أهلُ بيٍت بالبصرة يعرفون 
  .من الغلَب، معدول مثل حذَاِم وقَطاِم
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  رجال بني عامر بن صعصعة 

اءة: ولد عامرورياً، وسمكالباً، وربيعةَ، وهالالً، ون.  

  .سؤته أسوءه مساءةً: فُعالة من قوهلم: وسواءة

  .وقد مرت هذه األمساء. نِهيكاً وعبد مناٍف، وربيعة: ن عامٍر فولدوأما هاللُ ب

قَِبيصة بن املُخاِرق، وفَد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله صحبة ومخارق مفاعل إما : ومن رجاهلم
.  تنخِرق يف ِمثْلهاالفالةُ الواسعة: واخلَرق. ِمن خرقت الشيَء أخِرقُه خرقاً، أو خرقت به أخرق خرقاً

قرات: واِخلرق يف اخلَياع: واملرأةُ اخلرقاُء. الرجل الكرمي الذي يتخرنالص إذا كان . ضد ورجلٌ أخرق
  .ضرب من الطَّري: واخلُرق. إذا حتير فلم ينِطق، من فزٍع أو حنوه. وخِرق الرجل يخرق خرقاً. مضعوفاً

قَطَن الرجلُ باملكان، إذا أقام به، وقَِطني : ويقل. جبل معروف: وقَطَن.  قَِبيصةقَطَن بن: ومن رجاهلم
  .حلم بني الوِركَني من باطن: والقَِطنة يف اإلنسان والدابة. حشمه: الرجل

واشتقاق فادغ، وهو فاعل، من . أخواِن كانا شريفَني يف اجلاهلية: فادغٌ ودامغٌ: ومن رجال بين نِهيك
ودامغ، ". إذَا تفْدغَ قريش رأسي: "ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم. فَدغ رأسه، إذا شدخهقوهلم 

  .دمغه، إذا ضربه على دماغه: وهو فاعل، من قوهلم

  .حميد بن ثَوٍر اِهلاليلّ: ومن شعرائهم

  .ِقبِمسعر بن ِكدام، كان من فقهاء أهل الكُوفة ورجاِهلم وله ا ع: ومن رجاهلم

  .بنو رويبة بن عبِد اهللا، وقد مر: ومن قبائلهم

وِمسعت هزمة الرعد، أي . زم السقاُء إذا تصدع من اليبس: فُعلٌ من قوهلم: وهزم. بنو اهلُزم: ومنهم
وهو من نعت وفرس أجش هزمي، إذا كان يف صِهيله ِغلَظٌ، . واشتقاق اهلزمية من تشقُّق السقاء. صوته
  : قال الشاعر. اِجلياد

 أجشُّ هزيم والرماح دواِني  ونجى ابن حرٍب سابح ذو عاللٍة

   بني نمير وقبائلهم رجال

والرجل . ضِننت بالشيء أضن به ِضناً: واشتقاق ِضنة من قوهلم. بنو ِضنة، وهو ِضنة بن عبِد اهللا بن نمري
  .لبِخيلا: الضِنني

واشتقاق جعونة، وهو فَعولة، من اجلَعن أو من . عبد اهللا، وجعونةُ، ابنا احلارث بن نمري: ومن رجاهلم
وتسمى الكُثْبة . وأما اجلَعو فجمعك الشيء. فأما اجلَعن فاسترخاٌء يف اجلسم. اجلَعِو، فتكون النون زائدةً

w  .من البعر جعوةً
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عبيد بن كعب، كان شريفاً، وِلي ديوانَ البصرة البن عامر، وشِهد يوم اجلمل مع عائشة :  جعونةومن بين
  .رضي اهللا عنها، فجِرح فحملَه سعوة بن حيدان املَهري إىل مرتِله، ثُم وِلي ِكرمانَ البن عامٍر أيضاً

وإنما مسي راعي اإلبل . الذي يسمى راعي اإلبلالراعي، وهو عبيد بن حصني، وهو : ومن شعرائهم
    : لبيٍت قاله يصف إبالً

  بأخفافها مأوى تبوَأ مضجعا  لها أمرها حتَّى إذا ما تبوَأتْ

  .راعي اإلبل: فقيل

  قبائل بني ربيعة بن عامر 

  .كليباً، وعامراً: ولد كعباً، وكالباً وربيعة، فولَد ربيعةُ

  .نو البكَّاء، وامسه عمرو، وقد مرب: ومنهم

الكثيب : حندج بن البكّاء، وهو الذي أعانَ خالد بن جعفٍر على قتل زهري بن جذمية، واحلُندج: ومنهم
من الرمل الصغري، واجلمع احلنادج، فإنْ كانت النون فيه زائدةً كزيادا يف جندب فهو من احلَدج، من 

وحدجت البعري أحِدجه حدجاً، إذا طرحت عليه اِحلدج، . عيين حدجاً، إذا حلَظْته بعيينحدجته ب: قوهلم
  .وهو مركَب من مراكب النساء، وقد مست العرب حادجاً وحدجياً، وحمدوجاً

  .منصور بن جعونة، كان شريفاً بالشام سيداً: ومنهم

  .ساً شاعراً، وله بالٌء يف أيام األفجرة بني قُريٍش وقَيسِخداش بن زهري، كان فار: ومن رجاهلم

  : زرارة بن فَروانَ وهو الذي يقول: ومن بني عامٍر

 الناس واختلََل النِّجار وماج  قِد اختلَطَ األسافُل باألعالي

 مع المعلهجة الِعشار وِسيقَ  العبد مثَل أبي قُبيٍس وصار

 كان أمك أم ِحمار أظبي   حوٍلما يضرك بعد فِإنَّك

    رجال بني كالب بن عامر بن صعصعة

جعفر، ومعاوية، وربيعة، وأبو بكر، وعمرو، والوحيد، وعبيد وأبو رواس، واألضبط أبو وبر، وعبد اهللا، 
  .وكعب

  .الرأسرجلٌ رؤاسي وهو عظيم : واشتقاق رواس من روائس الوادي، وهي أعاليه، وقالوا

  .بنو الصموت، وهو فَعول من الصمت، وكان فارساً يوم جبلة: ومن قبايلهم

  .وأما ربيعة بن كالب فليس فيهم مذكور مشهور، وهم قليل
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عامر بن مالٍك مالعب األِسنة، وابن أخيه عامر بن الطُّفيل فارس غري : ومن رجال بين جعفر بن كالب
  .وربيعةُ هو أبو لبيٍد الشاعر.  وهم بيت هوازنَ غري مدافَِعنيمدافَع، وربيعة أبو كبٍري،

  : األحوص بن جعفَر بن كالب، كان سيداً، وهو الذي هجاه األعشى فقال: ومنهم

  فيا عبد عمٍرو لو نَهيتَ األحاوصا  وعيد الحوِص من آل جعفٍر أتاني

  .حصت الثَّوب، إذا ِخطْته: هلمومنه قو. ِضيق العني حتى كأا مِخيطة: واحلَوص

صملَ الشيء يصمل : الصميلُ، أحد الضباب، كن سيداً، واشتقاق الصميل من قوهلم: ومن رجاهلم
  .صموالً، إذا ِيبس

 كان من أشد الناس على احلسني بن علي! لَعن اهللا شِمراً. ذو اجلَوشِن، أبو شمِر بن ذي اجلَوشن: ومنهم

  .وشِمر فَِعلٌ إما من التشمري يف األمر واِجلد فيه، أو من تشمري الثَّوب. رضوان اهللا عليهما

  .وقد مر. بنو نفَيل، وهم سادةٌ فيهم: وأما بنو عمرو بن كالب فمنهم

: مصاد وِعنبة: هوابنا. شتير بن خالد، كان فارساً شريفاً، وقَتل احلُصني بن ِضراٍر الضبي: ومن رجاهلم

  .انشقاق جفْن العني، وبه مسي األشتر النخعي: والشتر. تصغري أشتر: وشتري. ابنا شتري

  .زفَر بن احلارث، وكان له بالٌء يف أيام الفتنة: ومن رجاهلم يف اإلسالم

لِق من خزاعة، فكُِلم وهزم، وكان غزا بين املُصط. عمرو بن خويلٍد، وهو الذي يقال له الصِعق: ومنهم
  : فقال رجلٌ منهم

  وقلتُ يا عمرو أِطعني وانطِلقْ  قد كنتُ حذَّرتُك آَل المصطَِلقْ

كلَّفَتني ما لم ُأِطقْ إنك ك منِّي ِمن خُلُقْ ساءك  إنرما س 

وذقْ دونك سنمتَه فاحما قَد   

وهجا بين . وكان بنو تميٍم أسرته فضربته على رأسه. ةٌ يف اجلاهليةوإنما مسي الصِعق ألنه أصابته صاعق
  : متيٍم بعد ذلك فقال

  بآيٍة ما يحبون الطَّعاما  أبِلغْ لديك بني تميٍم أال

  بطون بني كعب بن ربيعة بن عامر 

رري. وقد مدة، قُشعقَيل، واحلَِريش، وجالن ابن عب: بنو عجِد اهللابنو كعب، والع.  

    

wدنو الركبتني، وهو دون : والعقَل. إما تصغري عقْل أو تصغري أعقَلَ: واشتقاق عقَيل من أحد شيئني
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من شيِء فهو عقْل، وبذلك مسي العقلُ، ألنه مينع : وكلُّ شيٍء منع. رجلٌ أعقَلُ وامرأةٌ عقْالء. الصكَك
عقَلَ الوِعلُ، إذا امتنع يف اجلبل فصار : ويقولون. نه مينعه عن الشرادومن ذلك ِعقالُ البعِري، أل. عن اجلهل

والعقْل . عقَلَ الدواُء بطنه يعِقل، إذا حبسه، والدواء عقُول: حيثُ ال يدرك؛ وذلك املوضع معِقل، ويقال
وعقَلت عن فالٍن، إذا . الناً، إذا أعطيت ديتهعقَلت ف: يقال. من الدية من هذا أُِخذ، ألنه يمنع عن القَتل

. والرجل يعاِقلُ املرأة إىل ثُلث الدية. الذين يعِقلون عنه إذا جنى: وعاقلةُ الرجل. أعطيت أَرش جنايته

ٍن عقْلةٌ ولفال. كذا قال األصمعي. وخبراء بالدهناء يقال هلا معقُلة؛ ألنها تعِقل املاءَِ، أي حتبسه أن يفيض
  .يصرع ا

واشتقاق احلَِريش من احلَرش، وهو أن يجئ الرجلُ إىل جحر الضب فيضرب بيده على جحره فيحِسبه 
. وله حديث" هذا أجلُّ من احلَرش: "ومثلٌ من أمثاهلم. الضب أفعى فيخرج إليه مذَنباً فيأخذ الرجلُ بذنبه

اِملحجن الذي : واحملراش. حجن، إذا حككت به غاِربه ليزيد يف مشيهأو يكون من حرشت البعري باِمل
حرش فالنٌ فالناً، أي كلَّمه مبا : والتحريش معروف، من قوهلم. يحرش به البعري، ومسي به الرجلُ ِحراشاً

  : قال الراجز. ضرب من بذْر الشجر شبيه باخلَردل: واحلَرشاء. يغضب منه

 وانتفَض البروقُ سوداً ِقلْقِله  تَّ من حرشاء فَلج خردلُهوانح

   النَّمل قطاراً ينقُله وأقبَل

إما من اجلَعدة، وهو ضرب من النبت، أو واحدة اجلَعد، وهي النعجة، : واشتقاق جعدة من أحد شيئني
وترى . ِخالف السبط: ورجلٌ جعد من قوم ِجعاٍد. لغةٌ ميانية، وأحِسب أنهم كَنوا الذَّئب أبا جعدة هلذا

تلعيه بيدك مل يتفت طْباً، فإذا قبضتاً رإذا كان ندي ،دعج.  

ومثلٌ . إما تصغري أقشر، وهو الشديد الشقرة حتى ينقشر وجهه؛ أو تصغري ِقشر: واشتقا قُشري من شيئني
  .حلٌ من اإلبل أُرِسلَ يف إبٍل فماتت، فضِرب به املثلوهو ف" أشأم ِمن قاِشر: "من أمثاهلم

املَزادة من أدميين، : والِعجلة. واجلمع ِعجالٌ. أقبلَ فالنٌ عجالنَ: يقال. وأما العجالن فاشتقاقُه من العجل
  : قال الشاعر. واجلمع ِعجلٌ

  والرافالتُ على أعجازها الِعجل

ولد البقر األهلي : والِعجل والِعجلة. والِعجل معروف. نِحر أو مات، واجلمع املعاجيلالناقة اليت : واملُعِجل
  .ضرب من النبت: والِعجلة. واعجلَين فالنٌ عن كذا وكذا. ويقال ِعجولٌ وِعجولة. خاصة

  : قال الشاعر. اخلَلَعاء، وكانوا ال يعطُونَ امللك طاعةً: ومن قبائل بين عقَيل

w الخُلَعاء أو زهير بن عبِس أو  لو كنت ِمن رهط األصم بن مالكف
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  .ِعقَال بن خويِلد، وقد مر تفسريه: ومن رجاهلم

  .تصغري ِحمار: واحلُمير. توبة بن احلُمير، صاحب ليلى األخيلية: بنو خفاجة، منهم: ومن بطوم

طائر : و األخيل. واألخيل هو كعب. هم رهطُ ليلى األخيليةبنو عبادة بن عقَيل، وقد مر، و: ومنهم
  : قال الشاعر. يتشاَءم به

  وما طَيِري عليك بأخْيال

ورجلٌ خالٌ وامرأةٌ خالَة، مشتق من اخلُيالء، وهو التكبر . كلُّ شيٍء تخيل لك عن غري حقيقة: واخلَيال
قال ". من سحب إزاره من اخلُيالء مل ينظُر اهللا إليه: " عليه وسلمقال النيب صلى اهللا. يف املَشي والتبختر

  : الشاعر

ه بانالخالِة الخَلَب بوح الشَّباب  هوقد صحوتُ فما بالنَّفس من قَلَب  

ورجل . ختولت فالناً، أي جعلته خاالً: ويقال. أخو األم معروف: اخلال. واخلال على اجلسد معروف
معلموخاألعمام واألخوال:  م هلا من لفظها. كرمي ويقال. واخليل معروفة، واجلمع خيول، ال واحد :

  .هذه خيالِن، إذا اجتمعت يف جيشني

    

واشتقاق شكَل من الشكلة، وهو اختالطُ محرٍة ببياٍض، مثل الدم . بنو شكَل: ومن بطون بين احلَِريش
عني شكْالُء، إذا كان يف بياضها شبيه بالتورد، وهو يستحسن إذا كان : يقالو. والزبِد وما أشبه ذلك

الطَّريقة اليت : وشاكلة الرجل. ما استرق من اخلَصر؛ واجلمع شواكلُ: وشاِكلةُ الدابة واإلنسان. قليالً
: واألشكَل.  عز وجلّ أعلمواهللا. أي على طريقته" قل كُلٌّ يعملُ على شاِكلَته: "يأخذ فيها ويف الترتيل

لير اجلبدقال الراجز. الس :  

  مثُل الحنايا من ِقياس األشكَِل

  ثقيف 

. فعيل من القَسوة، وذلك أنه قَتل رجالً فقيل قَسا عليه، وكان غليظاً قاسياً: وقَِسي. وامسه قَِسي بن منبه

. وكلُّ شيٍء قومته فقد ثقَّفته. ه ثَقْفاً، إذا حذَقْته وأحكمتهثِقفْت الشيَء أثقَفُ: فَِعيل من قوهلم: وثقَيف

  .ومنه تثقيف الرمح

  .بنو احلُطَيط، وبنو غاضرة: ومن قبائلهم

هم يف نضرٍة من : يقال. نعمته وِلينه: وغَضارة العيش. فأما غاِضرة فمن الغضارة، وهي نضرة الشباب
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  .عيشهم وغَضارة

  .وقد مر. يربوع بن ناِضرة بن غاضرة، كان يلقَّب كَهف الظُّلْم: مومن رجاهل

  .غُصن ناضر، وال يقولون غاضر: وناِضرة من النضارة، وهو شبيه بالغضارة، إالّ أنهم يقولون

  .مالك بن حطَيط، كان من سادام يف اجلاهلية: فمن رجال بين حطَيٍط

السائب بن األقرِع، أدرك اإلسالم وهو الذي جاء ِبفَتح نهاوند إىل : اٍرفمن بين يس. بنو يسار: ومنهم
  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

كلُّ : وقال قوم من أهل اللغة. وزعموا أن ياِليلَ صنم. جابر بن وهب ينب سفيانَ بن عبد ياِليلَ: ومنهم
  .وستراه يف موضعه إن شاء اهللا. ل شرحِبيلَ وحنِوهاسٍم كان فيه إيلُ فهو منسوب إىل اهللا عز وجلّ، مث

أرك باملكان يأرك : ويقال. واألراك معروف. مالك بن أراكة، كان من وجوه أهل الكوفة: ومنهم
به، فهو آرك أُروكاً، إذا أقام .وإبلٌ أراكَي أيضاً ِمثلُه. تأكُل األراك: وإبلٌ أوراك.  

كم، أمه أخت معاوية بن أيب سفيان، استعمله على الكوفة، وكان من عبد الرمحن بن أم احل: ومنهم
وكانت عنده بنت جريِر بن عبد اهللا . وكان يعير جبدتِني له حبشيتني، يقال هلما البزبخ، وواهص. رجاهلم
  .البجلي

ني عظيمى القَدر، ولَّى عمر ابنا أيب العاص بن بشري بن دهمان الثقفي كانا شريفَ: عثمانُ واحلكم: ومنهم
  .بن اخلطّاب عثمانَ عمان والبحرين، وأقطعه عمر املوضع املعروف بالبصرة بشطِّ عثمان

  .متيم بن خرشة بن ربيعة، أحد الوفْد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

أبو صِفية املُهاِجر، كان : ومنهم. م اخلَيلِعياض بن عبد اهللا، كان من فُرسام وكان يلقب محطِّ: ومنهم
هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومر يوم اليمامِة برجٍل من بين حنيفةَ صريٍع يف القَتلى، فرآه 

  : يتحرك فأراد أن يِجيز عليه فقال

ة المهاجرأنا أبو صفي  

  : فقام املصروع يشتد وقال

  خيك الكافِركيف تَرى شد أ

إما من حدق : واشتقاق حداق من أحد شيئني. حداق بن شِقيق: ومن رجاهلم بالبصرة يف اإلسالم
  .العيون، أو من احلديقة من النخل والشجر، أو من حدق السمك، وهو صيده

  . صلى اهللا عليه وسلموأدرك اإلسالم وروى عن النيب. أوس بن حذَيفة: ومن فُرسام يف اجلاهلية

ضِبيس بن أيب عمرو، وكان من فُرسام يف اجلاهلية، وكان رئيسهم يوم أغاروا على بين نصر، : ومنهم
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  .وضِبيس فَعيل من الضبس، وهو الصالبة والشدة

  .إذا هم فَعل: فعال من قوهلم: وهمام. همام بن األعقَل، كانت له صحبة: ومنه

  .أبو عبيِد بن مسعود، أبو املختار بن أيب عبيد، قُِتل يوم اجلَسر جسِر أيب عبيد: ومن رجال ثقيٍف

  .وللمختار بن أيب عبيد عِقب بناحية الكوفة، وله حديثٌ طويل

  .ولثَقيٍف رجالٌ بالبصرة معدودونَ أشراف، مل نكثِّر م الكتاب

  .لْت وقد مرأُمية بن أيب الص: ومن شعرائهم

ألنه قد دارس . لوال النيب صلى اهللا عليه وسلم الدعت ثَِقيف أنَّ أمية نيب: وكان بعض العلماء يقول
    : ومل يسِلم، ورثَي قتلَى بدٍر فقال أميةُ يف بدر. النصارى وقرأ معهم، ودارس اليهود وكلَّ الكتِب قرأ

 م منهم وناِكحأي ي  در بني عِد هللا

  شَعواء تَحِجر كلَّ نابح  لم يِغيروا غارةً إن

نمري بن أيب نمري، وكان يشبب بزينب أخِت احلجاج، فلم يِهجه احلجاج خمافةَ أن يفشو : ومن شعرائهم
  .لذلك ذكر

  .لقتيلواشتقاق ِغيرِة من الِغير، وهي الدية تؤدى لدم ا. بنو ِغيرة: ومنهم

  .بنو عقدة بن ِغيرة: ومنهم

يالثارات املختار فجاء ابن : زائدة بن قُدامة، وهو الذي زرق مصعب بن الزبري فصرعه فنادى: ومنهم
  .ظَبيان فاحتز رأسه

. ديثومنهم أبو ِمحجٍن، كان شاعراً فارساً شجاعاً، شِهد يوم القادسيِة وكان له فيها بالٌء عظيم، وله ح

  .وقد شِهد يومئذ عمرو بن معدي كرب وغريه من فُرسان العرب، فلم يبِل أحد بالءه، وقد مر ذكره

كلَدة بن ربيعة، كان : ومن ولده. ر بقُرب اُألبلَّة: رِبيعة بن أيب الصلت، صاحب ربيعتاِن: ومن رجاهلم
  .األرض الصلبة الغليظة: والكَلَدة. يمن رجال أهل البصرة، أمه أخت أيب موسى األشعر

وإنما مسي األخنس ألنه خنس ببين زهرةَ يوم بدٍر فلم يشهد . األخنس بن شِريق حليف بين زهرة: ومنه
على رجٍل من : "وتزعم ثَقيف أنه أحد الرجلَني اللذين ذكر اهللا عز وجل يف القرآن. بدراً منهم أحد

واشتقاق األخنس من اخلَنس، وهو ارتفاع أرنبِة . األخنس بن شِريق، والوليد بن املُِغرية": عظيٍمالقَريتِني 
ضد : والشرق. فَعيل إما من شرقَت الشمس، إذا أضاءت؛ أو شرقت، إذا انبسطت: وشِريق. األنف
مست العرب عبد الشارق، وقد . مصدر اشرق يشِرق إشراقاً: واإلشراق. وصبح شارق ومشرق. الغرب

  .وال أدري إىل الصبح أم إىل الصنم نسبوه
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احلارث بن كَلَدة كان طبيب العرب يف زمانه، وأسلم، ومات يف خالفة : ومن بين عالٍج بن أيب سلَمة
إالَّ ابنةً يقال هلا مل يخلِّف : فقال أبو عبيدة. وهو الذي يزعم آلُ نافٍع وآل أيب بكْرة أنهم من ولَده. عمر
وقال قوم من أهل . وزعم ولَد أيب بكْرة وولد نافٍع أنَّ أمهم أمساُء بنت األعور بن عبشمِس بن سعد. أزدة
إنَّ أمهم سمية ِعلجةٌ من أهل زندورد، كان كسرى وهبها مللٍك من ملوك ِكندة يقل له أبو اجلَبر، : العلم

رةَ صحبةٌ وفضلٌ وصالح، ومل ينتِسب إىل احلارث ومل يقِبض من مرياثه شيئاً وكان وكانت أليب بك
  : أنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال بعض البصريني: يقول

  ال تُعدل الشَّمس بالسراِج  أبي بكرةَ استفيقوا آل

 دعوٍة في بني ِعالِج ِمن  إن والء النبي أعلى

وكان : قال. ل أيب بكرةَ ِعداد بالبصرة وأموال، وكان عبيد اهللا بن أيب بكرة أسود شديد السوادوآل
سرياً، فأقبل يوماً يريد اجلامع فإذا خشبةٌ معتِرضةٌ على باب الرحبة فرجع، فرآه عبد اهللا بن خازم السلمي 

وأقطع عمر نافَع بن . ارفُق بعمتك: قال! بن السوداءاسكُت يا : فقال له. حبشي حبسته خشبة: فقال
  .احلارث ثالثَمائة جريٍب، ومل يقِْطع بصرياً غريه

فمنهم عروةُ بن مسعوٍد، وأمه سبيعة بنت عبد مشس، ويقال . ومنهم معتب وعتاب وأبو عبيدة، وِعتبان
وذكر بعض أهِل العلم أنَّ أربعةً اتصلَ ". ِمن القَريتني عِظيم: "يلإنه الذي ذكَر اُهللا عز وجلّ يف الترت

عروة بن مسعود، واجلارود وامسه ِبشر بن املعلَّى، وجرير ابن عبِد اهللا، : سوددهم يف اجلاهلية واإلسالم
ٍجليم املُدشعراقةُ بن جوس.  

ب النيب صلى اهللا عليه وسلم وشِهد بيعةَ الرضوان، املغربة بن شعبة، من رجاهلم وأشرافهم، صِح: ومنهم
  .وافتتح ميسان، ووِلي البصرةَ بعد عتبة ابن غَزوان

وقال . جبري بن حية، له بالبصرة نسلٌ وحيةُ بنت مسعود، فانتسب إليها جبري وجعلَها رجالً: ومنهم
  : بعض شعراِء البصريني

  فصارت بعد ذلك جد قوِم  نثَى زماناًوكانت حيةٌ ُأ

 أنَّه أحالم نوِم فِخلْنا  كثُرت أعاجيب اللَّيالي لقد

    

اسم أعجمي، ومات يوسف واحلجاج وايل : ويوسف. احلجاج بن يوسف بن أيب عِقيل: ومن ولد معتب
. وللحجاج عِقب بالشاِم وغريها". يدع ماالًاحلمد هللا الذي مضى ومل : "املدينة، فنعاه على املنرب فقال
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. نعم، ولست به: هل ترى مِلكاً ميوت؟ قال: وكان احلجاج يلقَب كُلَيباً فلما حضرته الوفاةُ قال للمنجم

  .وكان معلِّماً بالطّائف! أنا واهللا كُلَيب: قال. اسم امللك كُلَيب: ومل؟ قال: قال

  ر بنو سليم بن منصو

بنو ذَكْوان وبنو بهثة، وبنو سمال وبنو بهز، وبنو مطرود وبنو الشريد، وبنو قُنفُذ : فمن قبايل بين سلَيم
  .وبنو عصية وبنو ظَفَر

البهثة : وقال بعضهم. وكأنَّ البهثةَ ِسفَاح. فالنٌ ِلبهثة، كأنه لِزنيٍة وما أشبهها: واشتقاق بهثة من قوهلم
  .تبهثَ يف وجِهه، إذا أظهر له ِبشراً:  قوهلممن

مسل عينه، إذا : يقال. و إمنَّا سملَ عني رجٍل فسمي سماالً. بنو حرام بن سمال: وأما بنو سماٍل فمنهم
 مسلَ الثَّوب .الثَّوب اخلَلَق: والسمل. مسلْت العني أمسلُها سمالً. أمحى خشبةً أو حديدةً وأدخلها فيها

  .سموالً

  .بهز يف صدره، إذا دفَعه: وبهز من قوهلم

وكان عمري من فُرسان الناس يف أيام عبد امللك وأيام الفتنة . ابنا احلُباب: متيم وعمري: ومن رجاهلم
  .بالشام، وكان امتنع على عبد امللك بنصيبني وغَلَب عليها وعصاه

واِحلب واحلبيب . واحلبيب معروف. احلُب بعينه: واِحلباب، بكسر احلاء. م احلياتضرب من: واحلُباب
  : قال الراعي. القُرط: واِحلب. الذي يربك فال يثُور: والبعري املُِحب. واحد

  مكان الِحب يستَمع السرارا  الحيةُ النَّضناض منه يبيتُ

  : حكيم، وكان من شياطينهم وفُرسام، وهو الذي عنى األخطلُ بقولهاجلَحاف بن : ومن بين ذَكْوان

  إلى اهللا فيها المشتكَى والمعوُل  أوقَع الجحافُ بالِبشْر وقعةً لقد

 إذا اقتلع ،يلُ الواديالس فحاه، وجإي ف، وهو اقتالعك الشيَء، واستئصالكاف من اجلَحواشتقاق اجلَح
ومنه . يت اجلُحفةُ، مرتلٌ بالقُرب من مكّة، ألن السيلَ جحف أهلَها، أي اقتلعهم فذهب مومس. أجرافَه

  .أجحف يب هذا األمر، أي أضر يب: قول الناس

  .احلجاج بن ِعالط، وهو الذي جاء بفَتح خيرب إىل مكَّةَ وأسلَم: ومنه

درض خم البعِري بوشٍم يف عسو نقهواشتقاق ِعالَط ِمنلْطاً، فهو معلوطٌ. ه أو يف علُطه عالبعري أَع علَطْت .

  .بعري عطُلٌ وعلُطٌ، إذا مل يكن عليه ِخطام؛ وهو من املقلوب: ِقالدةٌ من حب احلنظل، ويقال: والعلْطة

.  تصغري أسد:وأُسيد. أُسيد بن زافر كان من رجاهلم يف زماِن آل مروان، وكان على أرميِنيةَ دهراً: ومنهم
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  .فإنْ ثقَّلت كان تصغري أسود يف لغة بين متيم

عتبة بن فَرقَد له صحبة، وكان بايع رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرب فتفَل عليه : ومن رجاهلم
  .فذهب جربه، ومل يزلْ طيب الرائحة إىل أنْ مات

. ليه وسلم على عصية، وِرعل، وذَكْوان، يف القُنوتتصغري عصا، وقد دعا النيب صلى اهللا ع: وعصية

  .وعصيت بالسيف، إذا جعلت يف يديك كالعصا. عصوت بالعصا، إذا ضربت ا: ويقال

فحلٌ من النخل معروف : والرعال. النخلة الطَّويلة، واجلمع ِرعالٌ: واشتقاق ِرعل من الرعلة، والرعلة
والرعيل . الِقطْعة من اخلَيل: والرعلة. اقةٌ رعالء، إذا قُِطعت أذنها فتِركَت منها قطعةٌ معلَّقةباملدينة، ون

  : قال الشاعر. ِقطْعةٌ من اخلَيل: أيضاً

  ثم التمشِّي في الرعيِل األوِل

وقد . رسانٌ شعراُء أشرافإخوةُ اخلَنساء، وفُ: عمرو وصخر، ومعاوية: ومن بين الشريد، وهو بيت سلَيم
  .مر ِذكرهم

وهو من فُرسان العرب املعدودين، وأدرك اإلسالم فأسلم . خفَاف بن عمر، أُمه ندبةُ سوداء: ومنهم
  : وهو الذي قَتل مالك بن ِحماٍر الشمِخي فقال. وحسن إسالمه

 ني أنا ذِلكاخُفافاً إنَّ تأمْل  أقول له والرمح يأِطر متْنَه

فَاف وخفيف واحد، مثل كُبار وكبري، واِخلفقال الشاعر. اخلفيف أيضاً: وخ :  

 بأثواب العنيف المثقَِّل ويلِوي  يِطير الغُالَم الِخفَّ عن صهواتِه

    

ر يف الوجه األثَ: والندب. رجلٌ ندب وامرأةٌ ندبة، إذا كان سريع النهوض يف األمور: وندبة من قوهلم
  : قال الشاعر. وغِريه

ببها خاٌل وال نَد ليس لْساءم  

وانتدب فالنٌ لكذا وكذا، إذا أظهر نفسه . وندبت امليت أندبه ندباً، إذا رثيته. واجلمع ندوب وأنداب
  .فيه

عليه وسلم حنيناً على فَرسه العباس بن ِمرداس، أسلَم وشِهد مع النيب صلى اهللا : ومن شعرائهم وفُرسام
  : العبيد، فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم أربع قالئص، فقال العباس

 بين عيينة واألقرِع ِد  أتجعُل نَهِبي ونهب العبي
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  .فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم اقطَعوا عني لسانه، فأعطَوه مثانني أوقيةً فضة

جاِشع بن مسعود، وقد قاد اجليوش: لني املهاِجرينومن رجاهلم األوم.  

  .ألنه أسلم واملسلمون أربعة. أنا ربع اإلسالم: عمرو بن عبسةَ، قدمي اِإلسالم وكان يقول: ومنهم

مفعل من التعطيل، عطَّلت املرتلَ أعطِّله : ومعطَّل. صفْوان بن املعطَّل، وهو الذي رِمي باِإلفْك: ومنهم
الشمراخ من لقاح النخل، لغة ميانية، : والعِطيل. رجلٌ حسن العطَِل. متام اِجلسم وطولُه: والعطَل. عطيالًت

  .ال حلْي عليها: وامرأةٌ عاطل

. تصغري نبشة: ونبيشة. نبيشة بن حبيب، قاتل ربيعة بن مكَدم الِكناينّ، كان فارس بين كنانة: ومنهم

واُألنبوشة، واجلمع أنابيش، وهو كلُّ ما اقتلعته من بقْلٍة أو . ت عنه التراب فقد نبشتهوكلُّ شيء كشف
  : قال الشاعر. شجرة من أصله

ةً كأنِل  ِسباعاً فيه غَرقَى عِشينصى أنابيشُ عبأرجائه القُصو  

  .عون يف آل أيب طالبوولده اليوم يد. سلَيم بن عباد، كان حليفاً أليب طالب: ومنهم

واشتقاق أَنس من . العباس بن أنٍس األصم، كان من فُرسام يف اجلاهلية، له ِذكر يف وقائعهم: ومنهم
  .وقد مست العرب أنساً وأُنيساً. فالنٌ أُنِسي وأَنس بالضم والفتح، وأَِنيس مبعنى واحد. اُألنس

لَّة، وكان من املهاِجرين وأما مازنُ بن منصوٍر فليس فيهم أحدوان الذي افتتح اُألبذكَر غري عتبة بن غَزي 
  .األولني، ومصر البصرة، وكان من خيار املسلمني

  .ومل يبق يف قيٍس خلْق مذكور. انقضى بنو سليم ومازٍن ابني منصور، يتبعه ربيعة بن نزار

  اشتقاق أسماء بني ربيعة بن نزار وقبائلهم

اهلواء : والربيعة. البيضة من حديد: والربيعة. الصخرة اليت تربع وتحمل باليد: ربيعةَ بن ِنزار فالربيعةفأما 
تنتج : وناقةٌ ِمرباع. املوضع الذي يِرتله القوم: واملَربع. والربيع من الزمان معروف. الذي بني أُثِفيتي الِقدر
. رجل مربوع وربعةٌ: وخيلٌ مرابيع من قوهلم. بع يف املكان، إذا أقام بهور. يف الربيع، فولدها ربع

  : قال الراجز. نأخذُه حمى الربع: ورجلٌ مربوع. حي من األزد: والربعة

 تُنِْقض بالضلوِع حوَأبةٌ  ِبْئس دواء العزب المربوِع

  : قال الشاعر. الرجلُ الضعيف: الروبع

  على اسِتِه روبعةً وروبعا  ومن همزنا عزه تبركَعا

  : قال الراجز. عصاً خيذُها رجالِن فيحمالن ا أحد الِعكْمني فيضعانه على ظَهر البعري: واِملربعة
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 وسق النَّاقِة الجلَنْفَعه وأين  أين الشِّظاظاِن وأين الِمربعة

ما أضبطَ فالناً لرباعته، أي ملا : ويقال. اعتهم يف اجلاهلية، أي على ما كانوا عليهبنو فُالٍن على رب: ويقال
  .وارتبع البعري، إذا عدا عدواً شبيهاً بالتقريب. يليه

. ضرب من سري اإلبل: والضبع. تصغري ضبع: وضبيعة. ضبيعة بن أسد بن ربيعة: فمن قبائل بين ربيعة

البعري عاضبدضبعةً شديدة، إذا ع عه.  يضبعه صاحببا الرجِل. وأضعبنِكباه: وضعيه، إذا أخذَ . مبأخذَ بض
قال الشاعر، العباس بن . السنة املُجِدبة: والضبع. أصابنا مطر جار الضبع، إذا كان شديداً: ويقال. مبنِكبيه
  : مرداس

  فِإن قومي لم تأكُلْهم الضبع  خُراشةَ َأما كُنتَ ذا نفٍر أبا

  .وال يقال ضباِعني. وجيمع ضباع على غري القياس. ذكَر الضبع: والضبعان

    

وقد مست العرب . حِمست احلرب، إذا اشتدت: يقال. الشدة: واحلَمس. أحمس: فيمن قبائل ضبيعة
  .أحمس وحميسا

  .ر وجلَي، وبلٌّنِذي: فمن قبائل أمحس

لَيالَ إذا انتقلوا عنه : ويقال. واجلَلّ واجلُلُّ واحد. تصغري جلّ: فجعن موضِع كذا وكذا، وج لَّى القومج
قال . وكلُّ منكشٍف جالً، وبه مسي الصبح جالً. وجلُّ املتاِع معروف. وِلي فالنٌ اجلالَّة واجلاِلية: ويقال
  : الشاعر

  بن جال وطَالَّع الثَّناياأنا ا

  : وقال العجاج. أي أنا ابن الظاهر املكشوف

 ابن أجلَى وافقَ اإلسفارا به  ال قَوا به الحجاج واإلصحارا

  : وقال آخر. ومل يقل أحد أجلَى إالّ العجاج

  كالصبح جالَّه المجلى فانْجلَى

أعطَى العروس جلوتها، أي ما : ويقال.  وجلَوت العروس جلْواً.وجلَوت السيف وغريه أجلُوه ِجالًء
ونِهي عن أكل اجلَالَّلة . البعر: واِجللَّة. هذه جلية األمِر، أي ما وضح منه: ويقال. يعِطيها إذا جِليت عليه

. يكتب فيها شيٌء من احلكمةالصحيفة : واَّلة. الثُّمام، ضرب من الشجر: واجلليل. اليت تأكل العِذرة

  : قال الشاعر

لّتُهمجم العواقِب  ذاتُ اإللِه ودينُهم غير ونفما يرج قويم  w
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  : قال الشاعر. ورجلٌ أَبلُّ، إذا كانَ خبيثاً. بلَّ من مرضه وأبلَّ واستبلَّ، إذا برئ: وبلٌّ اشتقاقُه من قوهلم

  هل يتَّقي اهللا اَألبلُّ المصممو  تَتَّقُون اهللا يا آَل عامٍر أالَ

  .تمر يحلَب عليه لنب: واألبلَّة. شيٌء جيده اإلنسانُ من وجٍع يف رأسه: والِبلَّة

لَية: فمن بين جماعة، وبنو ماويبنو ج.  

وأمجعته، إذا . جمعت الشيء، إذا ضممت بعضه إىل بعض: ويقال. فُعالة من الشيء جتمعه: وجماعة
  : قال أبو ذُؤيب. أخذته ِمن تفْرقة

  وُأوالِت ذي العرجاِء نَهب مجمع  بالحزم حزِم نُبايٍع وكأنَّها

األوشاب واألخالط : واجلُماع. مجتمعهم: وجمع القوِم. وأمجع القوم على كذا وكذا، إذا عزموا عليه
  : قال الشاعر. من الناس

  بجمٍع غير جماِع

وقد . وماتت فُالنةُ جبمٍع، إذا ماتت حبلَى، وضربه جبمع يِده، إذا ضم كفَّه مث ضربه ا. أَي غري أخالط
ومسي املوِسم جماً، واملَشعر احلرام جمعاً، . محضرهم: ومجمع القَوم. مست العرب جامعاً وجميعا

الجتماِع احلاج . القيامة يوم عويومع واجلامعة. اجلَملُّ أو القَيد: واملَجملّ. الغى الغقال . وأكثر ما يسم
  : الشاعر

الجوامع لتْ في ساعديولو كُب  

  .جاء القوم بأجمِعِهم وال يقال بأمجِعِهم: ويقال. كنايةٌ عن النكاح: واِجلماع

وأصل اهلمزة يف املاء من الواو، ألنك تقول .  إىل املاء لضوئهافأَما ماِوية فزعموا أنها اِملرآة، كأنها منسوبةٌ
  : أمواه قال الراجز

  وبلدٍة قالصٍة أمواؤها

  .مِرتلٌ بني مكّة والبصرة، كانت ملوك اِحلرية تتبدى إليه فتِرتلُه: وماوية

  : يب ببيٍت قالهوإنما مسي املس. املسيب بن علَس، وامسه زهري: ومن رجاهلم وشعراِئهم

 فقولوا للمسيب يلْحِق ِغزاراً  فِإن سركم أن ال تؤوب لقاحكم

وفسر قوم . وهي أرض بيضاء. والساِهري منسوب إىل الساِهرة. الساهري، وقد باد نسلُه: ومنهم
  .خيُلق اهللا أرضاً مل يعص عليها: الساهرةَ يف الترتيل فقالوا

  : ر ابن الكليب أنَ رجالً من همدان سألَه عن الساهرة واحلافرة، وأنشده قولَ رجٍل منهم يوم القادسيةوذك

ٍم على األساِوره أقِدمِرجٌل نادره وال  أخا ِنه النَّكِته w
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 تعود بعدها في الحافره ثم  وإنما قَصرك تُرب الساهره

بعِد ما صرتَ عظاماً ناِخر هِمن    

والسهر : القمر بالسريانية، وقد تكلَّمت به العرب، وذُِكر يف الشعر: والساهور. اخلَلْق األول: واحلافرة
  : قال الشاعر. ِعرفان يكتنفن غُرمولَ الفرس: معروف واألسهراِن

  حوالب أسهريِه بالذَّنيِن

  .السيالن: الذَّنني

  . بهشةَومنهم بنو دوفَن، وبنو

    

  .وهي الدفَان أيضاً. الركايا اليت دِفينت مث استخِرجت: ودوفَن فَوعل من الدفْن فيما أِحسب، والدفائن

وكان . اعوجاج يف الفك أو احلنك: والضجم. احلارث األضجم، وإليه نِسبت ضبيعة أضجم: ومنهم
جبد فيهم، كانت تودالس م قدميمأضجى إليه إتاو.  

  : ومسي املقلمس لقوله. املتلمس الشاعر، وامسه جرير بن عبد العزى: ومنهم

هذُباب يالِعرض ح زنابيره  فهذا أوان واألزرقُ المتلِّمس 

  .وكان هجا عمرو بن هنٍد امللك فلجأ إىل الشام فصار إىل آِل جفْنة

  .لَ الدماء اليت كانت بني بين سدوس وبين عنزة يف اجلاهليةعمرو بن عصم، الذي حم: ومنهم

تاح يِتيح تيحاً، إذا : فعال من قوهلم: وتياح. ومنهم أبو التياح، كان من أِجلَِّة أهِل البصرة، وال عِقب له
 وقلب ِمتيح، إذا كان يِرتع إىل .وفرس تياح، إذا اعترض يف جريه فأخذَ مييناً وِشماالً. مثايلَ يف مشيِه

  : أُالَِّفِه، قال الشاعر

قلب نَّا إنالتَ ه منَع :حِمتْي  

  .وأتاح اهللا له كذا وكذا، إذا قَضاه عليه. وفرس تيحانٌ مثل تياٍح سواٌء

ة وأدرك دولةَ بين العباس، شبيل بن عزرةَ العالَّمةُ، كان فصيحاً عاملاً شريفاً، ومات بالبصر: ومن رجاهلم
وكذلك فسر . عزرت الرجلَ، إذا شايعته على أمره: وعزرة اشتقاقُها من قوهلم. وكان يرى رأْي اخلوارج

. انتزاعك الشيَء بعنف: والعزر. والتعزير دونَ احلد. واهللا عز وجلَّ أعلم" وتعزروه وتوقِّروه: "يف الترتيل

  .ا أنَّ العزر ضرب من الشجر ال أَحقُّهوزعمو

واخليالُ من . ختيلَ يل الشيِء، إذا رأيته ومل تستيِقنه: تقول. مفعل من التخييل: ومخيل. بنو املُخيل: ومنهم
w  : قال الراجز. ورجلٌ خمتال ِمن اخلُيالء واخلاِل. مشي فيه تبختر: هذا واخلُيالء
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اْلوالخاُل ثوبهمن ِثياب الج   

ِمروقال الشاعر، الن :  

ه بانالخَالِة الخَِلب بوح ه  الشَّبابوقد صحوتَ فما بالنَّفس من قَلَب  

تِريك ألواناً : والغول تتخيل. واخليل معروفةٌ ال واحد هلا من لفظها. ضرب من الطَّري يتشاَءم به: واألخيل
واخلال . خالُ اإلنسان معروف: واخلال. يستِخيل فيها املطر، واجلمع مخايل:  مخيلةوسحابةٌ. من صورا

. ضرب من النبت، ضد احلَمض: واخلَلَّة. الصداقة: واخلُلَّة. يف اجلسد معروف، واِخللُّ واخلليل واحد

لَّة، وهي جلود كانت تنقَش على وِخلَلُ السيوف واحدا ِخ. ورجلٌ خمتلٌّ، أي حمتاج. احلاجة: واخلَلَّة
  .الفقري احملتاج: واألخلُّ. اخلَصلة: واخلَلَّة. واٍد من أودية مذِحج: اخلَلُّ. جفون السيوف

  .سعد بن مشمت بن املخيل، كان من رجاهلم يف اجلاهلية، وكان آلَى أن ال يرى أسرياً إالّ افتكَّه: ومنهم

  : قال الشاعر. ، وهي من بين متيمبنو الكَلْبة: ومنهم

  بنو الكَلبِة الشُّم الطِّواُل األشاجع  سيكِفيك من ابنَي ِنزاٍر لراغٍب

  .ولبين الكَلْبة عدد وجلَد، كان منهم ورد بن حمزة، كان على شرط البصرة

  .جِديلة بن أسد، وعنزة بن أسد، وعِمرية بن أسد: ومن بين أسد بن ربيعة

ومنهم آل . وعِمريةُ اليوم يف عبد القيس. عمرو بن قَيس، كان أولَ من أسلم من ربيعة: فمن بين عِمرية
قَر : وقُرير إما من تصغري قَر، وهو اهلودج، وإما من قوهلم. قُريٍر الذين بالبصرة، كانت هلم نباهةً وعدد

واملَقَرك املوضع . ما تقررته من الِقدر إذا قشرته بيِدك فأكلته: والقُرة. عةالضفد: والقُرة. باملكاِن يقَر قراراً
وقر يومنا، . وماٌء قَر وليلةٌ قَرةٌ، إذا كانت باردةً. الربد: والقُر. ويوم القَر قيلَ يوِم النفْر مبنى. الذي يقَر فيه

  . الطريوزعموا أنَّ القُرةَ ضرب من. إذا برد

ويف احلديث . خشبة يف رأسها زج: والعنزة. وأما عنزة فامسه عامر، ومسي عنزة ألنه طعن رجالً بعنزة
والعنز من الغنم . دويبةٌ تكون أصغر من الكلب: العنزة". صلَّى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عنزة"

  : قال الراجز. أُكَيمةٌ سوداُء: العنز. زمعروفة، واجلمع ِعناز وعنو

  وِإرٍم أحرس فوق عنِْز

    

وبنو عنز بن . موضع: وعنيزة. أتى عليه احلَرس، وهو الدهر: وأحرس. العلم ينصب ليهتدى به: واِإلرم
  : قال الشاعر يف عنيزةَ املوضِع. إخوةُ بكر بن وائل: وائٍل

w  بجنِْب عنيزٍة رحيا مديِر  وبنى أِبيناغُدوةً  كأنَّا
w
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محارب بن صباح بن عِتيك بن أسلَم بن يذكُر بن عنزة بن أسد بن ربيعِة الفَرس بن : فمن عنزة وقبائلها
  .ِنزار بن معد بن عدنان

 من امسني، كأنه من عبد وعبدلٌ الالم فيه زائدة، كأنه اسم مشتق. مزيد بن عبدٍل الشاعر: ومن رجاهلم
  .اهللا فقال عبدل

وكذلك كلُّ شيٍء هززته . هززت السيف أهزه هزاً. ّ.ِفعالنٌ من اله: وِهزان. ِهزانُ بن صباح: ومنهم
ك وكذل. كثري املاء براق: وسيف هزهاز. ومسعت هزيز املوِكب وكذلك هزيز الريح. حنو الرمح وغِريه

  : قال الراجز. ماٌء هزهاز

زهازماِن الهتْ مثَل اليقد ورد  تدفَع عن أعناقها باألعجاز 

رجل شكيس اخلُلق، وتشاكَس علينا، وهي : فَِعيل من قوهلم: وشِكيس. بنو شِكيس: فمن بين ِهزان
ركاسة، إذا تعسالش.  

  : قال احلارث.  بن ظاملابنا حالَكة، أَسرا احلارثَ: ومن بين ِهزان

  وباع ذو آِل ِهزاٍن بما باعا  حالكَة باعاني بال ثَمٍن ابنا

  .وذلك أنهم باعوه من بين ِعجل

  .دويبة أصغر من العظاءة: فُعالة من احلَلك، وهو السواد واحلُلَكى واحلُلَّكى: وحالَكة

  .طَلْق بن حبيب، كان عاملاً فقيهاً: ومن رجاهلم

  : الفَِصيل بن ديسم بن هراج، وكان شريفاً بالبصرة ذا ماٍل وحظٍّ، له يقولُ الفرزدق: ومن رجاهلم

 الظِّلِّ ما آِريه بطويِل مع  لعمري ِلئن طاَل الفَِصيُل بن ديسٍم

دسمت القارورة دسماً، : ويقال. فيعل إما من الدسمة، وهو لونٌ كِدر، وإما من الدسم املعروف: وديسم
. فَعال، إما من اهلَرج، وهو الِفتنةُ والقَتل الذي جاء يف احلديث: وهراج. ِدسامها: وِصمامها. إذا صممتها

"جاعِة اهلَرقال الشاعر". يكونُ قبلَ الس :  

 بالء من ِفتْنٍة غير هرٍج أم  ليتَ ِشعِري أأوُل الهرِج هذا

  : قال الراجز. هرجت بالسبع، إذا زجرته: ويقال. ت الرجلُ رج املرأةَ، أي ينِكحهاوبا

  هرجتُ فارتد ارتداد األكمِه

ِرجى هى الرجلُ حتي. ومشواملش وأكثر ما يكون ذلك من احلر.  

والقُدار اشتقاقُه من اجلَزار، يسمى القُدار بن احلارث، كان رئيس ربيعة يف أول اإلسالم : ومن رجاهلم
w  : قال الشاعر. قُداراً
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 القُداِر نقيعةَ القُداِم ضرب  إنَّا لنَضِرب بالسيوف رءوسهم

ما : والقدير من اللحم. والقَدر واملقْدرة واملَقِْدرة واحد. يومكن أن يكون فُعال منن القُدرة على الِشيء
: واألقدر من اخليل. القصري العنق: والرجل األقدر. دار، هو اسم وهو فَيالٌ من القَدرةوقَي. طُِبخ يف القدر

  : الذي يتقدم حاِفراً رجلَيه على حافري يديه يف املشي، وهو حممود قال الشاعر

 ال أحقَّ وال شئيتُ جواٍد  بأقدر ِمن ِعتاق الخيِل نَهٍد

قيديهالذي يقَع حافراً ِر: واألح يالذي يقَصر عن ذلك: والشئيت. جلَيه على حافر.  

  .أخذت جلَّه: جلْت الشيَء: وهو ِفعالن من قوهلم. بنو ِجالَّن، وقد مر: ومنهم

  .بنو اهلُميم، وقد مر: ومنهم

نهم أنه من ِعمران بن ِعصام، وكان خطيباً شاعراً شجاعاً، كان فيمن قتلَه احلجاج، ألنه أ: ومن رجاهلم
أصحاب ابِن األشعث وقد مر.  

ال يِضريك : واشتقاق ضور من قوهلم. بطن منهم باليمامة، ليس فيهم رجلٌ مذكور: بنو ضور: ومنهم
  .وكذلك الباكي. وتضور السبع، كأنه شكوى. ضيراً، وال يضورك ضوراً

وِدعام . فُعِلي من كلِّ شيٍء دعمته به، أي أسندته:  ودعمي.وأما جِديلة بن أسد بن ربيعة فولد دعمياً
  .اخلشب الذي تسند به األغصان: الكَرم

ِميعى: فولد ديء للشيء. أَفْصنةُ الشي، وهو مبايلُ من التفصى أفعي . وأفْصيء وتفصيت من الشتفص
  .مني

  .ِهنباً، وعبد القيس: فولد أفْصى

    

ومن مل يهمز . اللَّبوء، حي عظيم يهمز وال يهمز فمن همزه فنسب إليه قال لَبوئي: من قبائله عبد القيسف
ئوس، كان . قال لَبإال رجل يقال له زياد الفَر وغريها، وليس فيهم رجلٌ معروف جوكثري ِبت وٍء عددوِللَّب

إنْ كانَ اللَّبوء : وقال قوم من أهل العلم. لبؤة األسد: واللَّبؤة. له، فقُِتلسار إىل نجدةَ جبنٍد أعطاهم من ما
  .وإن كان غري مهموز فهو من لَبوة األسد. مهموزاً فهو من اللَّبأ يا هذا

ِبس، واشتقاق شن من شن الدلْو والِقربة والسقاء، إذا ي. بنو شن، وبنو لُكَيز، قبيلتان عظيمتان: ومنهم
والشنآن . وماٌء شِنني ودمع شنني، إذا كان جارياً مصبوباً. وتشنن األدمي، إذا صار شناً. واجلمع ِشنانٌ

  .شِنئت فالناً، إذا أبغضته، وشِنيته أيضاً غري مهموز. البغض: مهموز وغريه مهموز

نيل: فمن بين شِديل. بنو الدال ييل من دِديل من شيئني. واشتقاق الدالَ يا من قوهلم: وداندلَ : إم
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ويف العرب الديل، والدول، . الشيء يندال، إذا تعلَّق وحترك، أو من الديلة، وهي تعاور القوِم الشيَء
  .والدئل من بين بكر بن كننانة، منهم أبو األسود الدئِلي والديل هؤالء. والدول من حنيفة. والدِئل

  .تصغري جعد: وجعيد

وكانوا سِمعوا يف اجلاهلية مناِدياً . ِرئاب بن البراء، وكان على ديِن عيسى عليه السالم: فمن بين عمٍرو
  ".أالَ إنَّ خري الناِس رئاب الشني وآخر مل يخرج بعد: ينادي

  .وله أحاديث. ر بن اخلطابهِرم بن حيان، وكان من خيار املسلمني وأدرك عم: ومنهم

الريان بن حويٍص بن عوف بن عائذ بن مرة، صاحب اِهلرواِة، وهي الفرس اليت تضِرب ا : ومن رجاهلم
  ".مثل ِهراوة األعزاب: "العرب املثلَ فتقول

  .الغبار من التراب الدقيق: والصيق. الصيق بن مالك: ومن بطوم

  .بن الِفزرِمهزم : ومن رجاله

  .بنو سلَيمة: ومنهم

  .ابن أم حزنة بن حزن بن زيد، كان من فُرسام، وقد مر: ومن رجاهلم

  .ومنهم بنو جذمية، وفيهم الرباجم، وهم عبد مشس، وحي وعمرو

 وسلم اجلارود، وامسه ِبشر بن عمرو بن حنٍش بن املعلَّى، وفَد على النيب صلى اهللا عليه: ومن رجاهلم
واجلارود لقَب، كان أصاب إبلَه داٌء فخرج ا إىل أخواله من بكر بن وائل، ففشا الداُء يف إبلهم حتى 

  : أهلَكُهم، فقالت العرب

  كما جرد الجارود بكر بن وائِل

ِثرت عينه، إذا ح: ومنه يقال. الِغلَظ واخلُشونة: واحلَثْر. بنو حوثَرة، وأصل احلَوثرة من احلَثْر: ومنهم
  .وربما مسيت احلشفة من الذّكر حوثرة. خشنت

  .بنو عصر، وقد مر: ومنهم

وعساس اشتقاقُه من العس والتعسيس، وهو العس يف اللَّيل . فولَد عساس اِحلدِرجان. بنو عساٍس: ومنهم
والشيء احدر . واحلَدرجة واجلحدرة واحد. رجةِفعِلالن وهو من احلَد: وِحدِرجانُ. والطَّلب فيه

  .مشي متقارب اخلَطْو: واحلدرجة. واحملدرج واحد

بئر واسعة ورمبا مل : واجلَفْر. فَيعلٌ من الشيء افَّر: وجيفَر. جيفَر بن عبِد عمرو بن خوِلي: ومن رجاهلم
طْول: واجلفْر. تبفهو جافر : فارواِجل. الِكنانة للن ،ارابالض كروجفَر الفحلُ جيفُر جفوراً، إذا ت موضع

واشتقاق خويلٍّ من التخول، وهو . موضع: واألجفَر. وميكن أن يكون اشتقاق جيفٍر من هذا. وِمجفَر
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وقد ". تخولُنا باملوعظةي: "ويف احلديث. التعاهد: والتخول. اتخاذ اخلول، وختولت فالناً، أي جعلته خاالً
  .مست العرب خوالنَ، وخولةَ، وخولياً، كلُّه إىل هذا رجع

. واشتقاق رديح وهو تصغري الردح. املختار بن رديٍح، ِمن ولده املعذَّل بن غَيالن الذي بالبصرة: ومنهم

عظيمةُ األوراِك من : وامرأةٌ رداح. ريةُ املاءكث: تراكُم الشيء بعِضه على بعض وسحابةٌ رداح: والردح
عليه الطِّني حاً، إذا ألقيتده رحأرد ت البيتحه أيضاً. هذا وردوح. وأردحتح ومرددرم قال . بيت

  : الشاعر

  بيتَ حتُوٍف مكْفَأ مردوحا

    

فُعالة من زخر البحر، إذا : زخارةو. زخارة بن عبد اهللا، رأَس عبد القيس حتى خرف: ومن رجاهلم
  .وكلُّ كالٍم فيه توعد ودد فهو زخوري. ونبت زخاري وزخوري، إذا متَّ واكتهلَ. اشتدت أمواجه

مفْعلةٌ إما من الصقل وإما : ومصقَلة. مصقَلة بن كَِرب بن رقَبة بن خوتعة، وهو اخلَطيب: ومن رجاهلم
وكَِرب فَِعيل إما من الكَرب . خصراه: مصدر صقَلت السيف وغريه، وصقْال الدابة: والصقْل. ن الصقلم

. وقد مست العرب كِرباً وكُريباً. كرب هذا األمر، إذا دنا، فهو كارب: كَرب اهلم؛ وإما من قوهلم

والكَرب . عقْد من القَنا يتخذ منه اِملزمار: والكَِريب.  للزرعوكَربت األرض أكربها كرباً، إذا أصلحتها
. وإناٌء كَربانُ وقَربانُ إذا جنا من االمتالء. ما أِخذَ من الكَرب: والكُرابة من التمر. كَرب النخل معروف

القَطْع، : واخلَتع. من الذُّبابضرب : و اخلوتع. ختع على القوم، إذا أشرف عليهم: يقال. الدليل: واخلَوتع
  .يقال ختعه، إذا قَطعه

  .بنو صوحان بن جحر بن احلارث ابن اِهلجِرس: صعصعة، وزيد، وسيحان: ومن رجاهلم

  .خمطَّط: وثوب مسيح. ساح املاُء يسيح سيحاً، واجلمع السيوح. فَعالن من السيح: وسيحان

  .عرق اخليل خاصة: والصواح قالوا. صوح البقلُ، إذا اصفر ويِبس: وهلمفُعالن من ق: وصوحان

  .تصعصع القوم، إذا تفرقوا: والصعصعة من قوهلم

  .الصغري من ولد الثَّعالب، واجلمع هجاِرس: واِهلجِرس

  .وم اجلملوقُِتل زيد ي. كانت لبين صوحانَ صحبة لعلي بن أيب طالٍب عليه السالم وِخطابةٌ

واشتقاق لُكَيٍز . نِكرته وأنكرته. فُعلةٌ من الشيء املنكر واملنكور: ونكْرة. بنو نكْرة بن لُكَيز: ومن قبايلهم
مشى فالنٌ حافياً فال كَز احلجارةَ؛ كأنها : وإما من قوهلم. إما من تصغري لكزته لكزاً، إذا ضربته بيدك
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  .رجعوإىل ذلك ي. تالِكزه

  : ومسي املثقِّب لقوله. املنقِّب، وهو ائذ بن ِمحصن: ومن شعرائهم

  وثَقَّبن الوصاوص للعيوِن

  .البراقع: والوصاوص

ومعشر . املفضل بن معشر، وهو صاحب املُنِصفة، قاهلا يف حرٍب كانت بينهم يف اجلاهلية: ومن شعرائهم
وعِشري . كرمي املَعشر، أي كرمي الِعشرة واملعاشرة: معشر الناس، وإما من قوهلميا : إما من قوهلم للجماعة

ِظمٌء من أظماء اإلبل، : والِعشر. وناقةٌ عشراُء، إذا قَرب ِوالدها. عشره: وعِشري الشيء. زوجها. املرأة
وذو . ضرب من الشجر: والعشر.  عشر نهقَاتوعشر احلمار تعشرياً، إذا وصلَ. حنو اِخلمس وما أشبهه

العاشرة من : وعاشرة العقاب. عشره: موضع غَزاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وِمعشار الشيء: العشرية
  .خوافيه

  : وإنما مسي املمزق لقوله. املمزق الشاعر، وامسه شأس بن نهار: ومنهم

 فأدِركْنُي ولما ُأمزِق وإالَّ  والً فكن خير آكٍلفإن كنتُ مأك

  .الِغلَظ من األرض، شِئس املوضع يشأَس شأَساً: والشاس

ابن أُذَينة، كان رأس عبد القيس أمام عثمان بن عفّان، وحضر : بنو أُذَينة بن سلمة، منهم: ومن رجالهم
  .تصغري أُذُن: وأُذَينة. يه ِذكْريوم اجلمِل مع عائشةَ، وكان له ف

  .بلْج بن املثنى، كان جواداً ووِلي البحرين: ومنهم

  : اهلَيصم بن سفيان، كان السفري بني متيٍم واألزد أيام مسعوٍد، وفيه يقولُ الشاعر: ومنهم

 عبِد القيس بعدك هيصم وسيد  سبقتَ بها بالِمصهِر أوالد ِمسمٍع

  : قال الراجز. واشتقاق هيصم من الشيء الصلب الشديد

 ثَِنيةٌ تترك ناباً هيصما  َأهون عيٍب المرِء إن تَثَلَّما

خذَق الطَّائر وخزقن إذا رمى : فَعال من قوهلم: وخذَّاق. ابنا خذَّاٍق الشاعران: سويد ويزيد: ومنهم
جا النعمان بن املُنِذر، فبعث إليهم النعمانُ كتيبته اليت يقال هلا دوسر فاستباحتهم، وكان يزيد ه. بذَرقه

  : فقال أخوه سويد

 أوتاد ملٍْك فاستقر أثبتَتْ  ضربت دوسر فينا ضربةً

وجزاه  اهللا ِمن ِذي ِنعمٍة فجزاك اهللا ِمن عبٍد كَفَر 
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  .كان مؤذِّن عبيد اهللا بن ِزياٍد مبسجد اجلامع بالبصرةاملنذر بن حسان، : ومنهم

  : وكان بقي منهم رجلٌ يقال له جهم، وهو املفضل الذي يقول. مث كانوا إىل أن أُجِلي أهلُ البصرة منها

فداء ييوقُ  خالتي لبني حالقَوِم ر كُس خُصوصاً يوم  

  : ويقول فيها. سنانكأنهم كَلَحوا فرآهم ِطوالَ األ: يقول

  بكلِّ قرارٍة ِمنّا ومنهم بنان فتًى وجمجمةٌ فَِليقُ

 ما يسوغُ لهن ِريقُ نساء  فأبكَينا نساءهم وأبكَوا

. فُعال من اجلَلَح: واجلُالَح. أبو اجلُالَح، وهو ِعلباُء بن هاِدية، وكان من شياطِني أهِل البصرة: ومنهم

. شجر جليح وجملوح. ر مقدم الوجه من الشعر، وكلُّ شيِء كشفت أعاليه فقد جلَحتهانِسفا: واجلَلَح

العصبتان املُكْتِنفَتان للقَفا، واجلمع : والِعلْباوان. وجلَّح الرجل يف األمر، إذا صمم فيه. موضع: واجلَلْحاء
قال . واجلمع ِعالب.  فَتصير كالعس يحلَب فيهاِجلدةٌ تؤخذ من ِجلد جنب البعري: والعلْبة. عالَينُّ

  : الشاعر

  رد في الضرع ما قَرى في الِعالِب  صاِح أبصرتَ أو سِمعتَ براٍع

  : األثَر يف البدِن وغريه؛ واجلمع علوب قال الشاعر: والعلْب

إليك هداِني الفرقداِن والحب  لوبله فوقَ أجواِز الِمتان ع  

حِكيم بن جبلة، وكان شيعياً، وشِهد قَتل عثمانَ رضوان اهللا عليه، وهو الذي جاء بالزبري : ن رجاهلموم
املدينةَ إىل علي رضي اهللا عنه حتى بايعه، واعتزل يوم اجلَمل فأتى مدينةَ الرزق، وهي اليت يقال هلا الزابوقة 

  . فقاتلوهم ا فقُِتلَ هو وأخوه وابنهوذلك قبلَ قدوِم علي رضي اهللا عنه

عوفيت كذا وكذا وعافين، إذا : والعوفة من التعويق، من قوهلم. العوفَة، وهو بطن خامل: ومن قبايلهم
  .جبان: ورجل عوق. جنم معروف: والعيوق. ربثَك عن ما تريد

  :  بقولهالصلَتان الشاعر، وهو الذي هجا جريراً: ومنهم

  وبالمجِد تَحظَى دارم واألقاِرع  أالَ إنَّما تَحظَى كليب ِبشعِرها

وسيف . أصلَت السيف، إذا انتضيته: يقال. فَعالن من االنصالت، وهو املَضاء يف اُألمور: والصلَتان
  .إصليت، أي ماٍض

  .الِغلَظُ من األرض: واجلَلْس. لْساشتقاق جالَس من اجلَ. جالَس النكْري الشاعر: ومنهم

w  .ِزياد بن سلْمى الذي يقال له ِزاد األعجم الشاعر: ومنه
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مرجوم، وامسه ِشهاب بن عبِد القيس، وإنما مسي مرجوماً ألنه نافر رجالً إىل النعمان، فقال له : ومنهم
  .فسمي مرجوماً. قد رجمتك بالشرف: النعمان

صحار بن عياش، كان ممن وفَد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان عثماينَّ الرأي مخاِلفاً : مومنه
  .عرق احلمى يف عِقبها: والصحار. لقوِمه

، وقد مسوا وثيالً. مالٌ مؤثَّلٌ، أي كثري. بنو واِثلة، واشتقاق واثلة من الوثَالة، وهو الِغلَظ والكَثْرة: ومنهم
  .ِغالف قَضيِبه: وِثيلُ البعري

. إما من قوهلم أمهيت السيف إمهاَء، وهو ممهى، إذا جلَيته: واشتقاق مهٍو من شيئني. بنو مهٍو: ومنهم

  .وأمهيت الركية وأمهتها، إذا استخرجت ماءها

  .العمور، وهم بطن يعرفون ذا االسم: ومنهم

  بنو قاسط بن هنب 

". وأما القاِسطُون فكانوا جلهنم حطَباً: "قَسطَ علينا، أي جار علينا ويف الترتيل: اشتقاق قاسٍط من قوهلمو

. النصيب من الشيء، واجلمع أقساط: والِقسط. العادل: واملُقِْسط. أي اجلائرون، واهللا عز وجلّ أعلم

  .بلْهاء: ىامرأةٌ هنب. واشتقاق ِهنب من الوخامة والثِّقَل

  .النِمر بن قاسط: فمن بين قاسٍط

عامر الضحيان، وكان سيدهم يف اجلاهلية وصاحب ِمرباِعهم، وكان يجِلس يف : ومن رجال النمر
  .الضحى فسمي ضحيان

ذَ قوماً من النمِر أبو حوِط احلظائر، وكان سيداً، ومسي حوطَ احلظائِر ألنَّ عمرو بن هنٍد أخ: ومن رجاهلم
  .بن قاسط فخطَر هلم حظائر ليحِرقَهم فيها، فكلَّمه أبو حوٍط فيهم فأعتقَهم له، فسمي بذلك

  .ابن الكيس النمري، كان ِمن أعلَم الناس بالنسب: ومنهم

    

  .احلوصلَة: رية من الطَّريوالِقربة واِجل. ابن الِقرية أيوب بن زيد، الذي كان مع احلجاج: ومنهم

صهيب بن ِسنان بن عبد عمٍرو صاحب رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويعرف بصهيٍب : ومنهم
الرومي، وكنت له قَدم يف اإلسالم، وأمره عمر رضي اهللا عنهما أنْ يصلِّي بالناس يف أيام الشورى حتى 

يبهجتِمعوا على رجٍل وصهبة من ألوان اإلبل. تصغري أصهب: يفرة، : والصبالص يعلوه شبيه ياضب
  .وبذلك مسيت اخلمر صهباَء
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اجلعد بن قَيس، صاحب طاِق اجلَعِد بالبصرة، وكان على شرط عبيد اهللا بن ِزياد، هو وعبد اهللا : ومنهم
  .بن ِحصٍن صاحب مقربِة ابن ِحصن

  بنو وائل بن قاسط 

صبكريخوش ،زنوع ،لبغوت ،.  

  .درج شخيص

وميكن أن . واشتقاق إراشةَ من أرشت بني القوِم تأريشاً، إذا حرشت بينهم. إراشة، ورفَيدةُ: فمن بين عنٍز
و . داً، إذا أعطيتهرفَدته أرِفده رف. تصغري رفْدٍة، وهي العطية: يكونَ من أرِش اِجلراحة، أي ديتها، ورفَيدة

  .وكلُّ شيٍء وطَّدت له فقد رفَّدته ترفيداً. القَعب الذي يرفَد فيه، وهو اِملرفَد: الرفْد املصدر، والرفد

  .عامر بن ربيعة، شهد بدراً، ِعداده يف بين عدي بن كعب: ومنهم

  .قرثَعت الضائنةُ، إذا اجتمعت: والقَرثَع من قوهلم. القَرثَع الشاعر: بنو تغلب، من رجاهلم

  .األخنس بن ِشهاٍب الشاعر، فارس العصا: ومنهم

غلبي أُفنوناً لبيٍت قاله: ومن بين تاعر، وإمنا مسأُفنونٌ الش :  

  إن للشبان ُأفنونا

 األراقم ألنهم األرقم، وهم جشم، ومالك وعمرو، وثَعلبة، واحلارث، ومعاوية، وإنما سموا: ومنهم
  .وهلم حديث. ضرب من احليات: واألراقم. شبهت عيونهم بعيون األراقم

ِظمٌء : واِخلمس. عمرو بن اِخلمس، وهو الذي قَتل احلارثَ بن ظاٍمل بأمر امللِك األسوِد بن املُنِذر: ومنهم
  .من أظماء اإلبل

 اجلاهلية وكان جراراً للجيوش، أسره يزيد بن حذَيفةَ اهلُذَيل بن هبرية، قد رأَسهم يف: ومن رجاهلم
  .السعدي

  : كعب بن جعيل، وهو تصغري جعل، وهو الذي يقال فيه: ومنهم

 أبوك يسمى الجعْل وكان  كعباً بشر العظاِم سميتَ

من وائٍل وإن لَّكحل  مملُّ القُراِد من اسِت الجحم  

وأصل .  عمرو بن أَيهم الشاعر، وقد مر، واأليهم مشتق من األيهمني، ومها السيل والبعري اهلائج:ومنهم
  .وقد مست أرض يهماُء ال يهتدى فيها. األيهِم الذي يركَب رأسه فال يرِجع عن الشيء

أمةٌ : كُوب، ومنه اشتقاق عكابة، أو من قوهلمِفعلٌّ إما من الغبار، وهو الع: بنو ِعكَب، وِعكَب: ومنهم
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  .عكْباء غليظةُ الشفَتني

وإنما مسي السفَاح ألنه سفَح . السفَّاح بن خالٍد وامسه سلمة، وكان جراراً للجيوش يف اجلاهلية: ومنهم
  : قال الشاعر. متم متم عطَشاًقاتلوا فإنكم إنْ از: املزاد، أي صبها، يوم كاظمة، وقال ألصحابه

  حتَّى وردن ِجبا الكُالِب ِنهاال  السفّاح ظمأ خيلَه وأخوهما

  .علقمة بن سيف، كان شريفاً رئيساَ يف اجلاهلية: ومنهم

: لواغلوا. الداخل يف القوم ليس منهم: عتبة بن الوغْل، أدرك علياً رضوانُ اهللا عليه، والوغْل: ومنهم

  : قال الشاعر. الداخل على قوٍم مل يدعوه لشراِنهم

 إثماً من اهللا وال واغِل  فاليوم ُأسقَى غير مستحقٍب

وله حديثٌ قتلَه جساس بن ". أعز من كُليِب وائٍل: "كُلَيب بن ربيعةَ، الذي يضرب به املثلُ فيقال: ومنهم
وأخوه مهلِهل بن ربيعة، وهو الذي قام . رِب بني بكٍر وتغلب أربعني سنةًمرة الشيباينُّ، فكان سبب احل

  : حبرم، وكان شاعراً وهو الذي يقول

 بالذَّنائِب أي زيِر لخُبر  فلو نُِبشَ المقابر عن كُليٍب

  .ول جلساسوهو الذي يق. الذي يعِجبه حديثُ النساء: والزير. وذاك أنَّ كليباً كان يسميه ِزيراً

أكثَر ناصراً كُليب لَعمِري كان  رِم وأيسج بالدرض ماً منكرج 

 الُبرِد اليماِني المسهِم كحاشية  رمى ضرع ناٍب فاستمر بطعنٍة

    

نه كان وذكر األصمعي أنه إنما سمي مهلهالً أل. ثوب هلَهالٌ، إذا كان رقيقاً: واشتقاق مهلِهل م قوهلم
  .يهلِهل الشعر، أي يرقِّقه وال يحِكمه

  : عمرو بن كُلثوٍم الشاعر، الذي قتل عمرو بن هنٍد امللك، وإياه عنى األخطل: ومنهم

  قَتَالَ الملوك وفكَّكا األغالال  كُليٍب إن عمي اللذا أبِني

  .يعين عمراً ومرة ابني كُلْثوم

. نعمان، ويكىن أبا حنش، وهو قاتلُ شرحبيلَ بِن احلارث بن عمٍر وامللِك يوم الكُالَبعصم بن ال: ومنهم

  .عمي: وزعم قوم أنَّ إياه عىن األخطلُ بقوله

. واسم األخطل ِغياثُ بن غَوث. الغليظ اجلايف: والفَدوكَس. بنو الفَدوكَس، الذين منهم األخطل: ومنهم

: يقال. االلتواء يف الكالم: ألخطلَ لسفَهِه واضطراِب ِشعره، هكذا قال األصمعي، واخلَطَلوإنما مسي ا
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وقال شاعر من بين جشم الذين منهم . طويلة األذُنني: وشاةٌ خطْالء. رمح خِطل، إذا كان شديد االهتزاز
  : عمرو

 بن كُلثوِمقالها عمرو  قصديةٌ  َألْهى بِني جشٍَم عن كِل مكرمٍة

 للَرجال ِلشعٍر غير مسؤوِم يا  بها مذْ كان أولُهم يفاِخرون

  .ِزياد بن هوبر، وهو قاتل عمري بن احلُباب السلمي يف اإلسالم: ومنهم

 باألسنان، وأصل القَطْم العض، أو قطْع الشيء. اسم من أمساء الصقر: والقَطَامي. القَطَامي الشاعر: ومنهم
كلُّ ما قطعته فطرحته من : والقُطامة. قطمت اللَّحم أقِطمه قَطْماً ذا قطعته بأسنانك؛ وبه مسيت املرأة قَطَاِم

  .شيِء فهو قُطامة

  بكر بن وائل 

ناً: ولد بكردوب شكُراً ويعلي.  

  .وقد مر تفسري علي. فأما بدنٌ فقيل

كُرشوي :ى: كر من قوهلميفعل من الشعمكَرت لك النكري. شما هو : والش ب حتتشمن الع تبما ن
  : قال الراجز. وكذلك الشعر الضعيف حتت الشعر القوي. أغلَظُ منه

له شِكير قد صار والرأس  ونام الغَيور حذَركال ي 

وقد سمت العرب شكْراً، وهم بطن من . لفَرسيستبني عليها أثر الِغذاء سريعاً، وكذلك ا: وامرأةٌ شكور
  .بطن من همدان: وبنو شاكٍر. العرب

فاليوم : "وذكر بعض أهل التفسري يف قوله جلّ وعز. إما من الدرع القصرية: وأما بدنٌ فاشتقاقه من شيئني
ِنكدبب يكجنعك" نن: قال. أي بِدردوالب :ِعل املِسنقال الراجز. الو :  

الِحقاب ندها والبموض  

  .جبلٌ معروف من جبال بين يشكر: واِحلقاب

عبد اهللا بن عمرو، وهو الذي يقال له ابن الكَواء، وكان خارجياً وكان كثري املُسايلة لعلي بن أيب : ومنهم
  .طالٍب رضي اهللا عنه كان يسأله تعنتاً

. زةَ الشاعر، قدمي صاحب القصيدة املشهورة بني يدي امللك املنذِر بن ماء السماءاحلارثُ بن ِحلِّ: ومنهم

  .رجلٌ ِحلِّز، إذا كانَ خبيالً. وِحلِّزة اشتقاقُه من الضيق
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وكان سويد إذا غِضب على قومه ادعى إىل . سويد بن أيب كاهٍل الشاعر، وهو سويد بن غُطَيف: ومنهم
  : ل رجلٌ من بين شيبانغَطَفان، فقا

 فَزارةَ أو من يشتري الدارا إلى  من يشتِري مسِجدي ذُبيان إذْ ظَعنوا

  : فأجابه سويد

طارا  المساجد ال تُباع وإنَّما إنيها البظْريلةُ بتْ كُحباع  

  .يعين أمه

 الكبش الذي كان النعمان يعلِّق يف عِنقه أرقم بن ِعلباُء بن عوف وهو صاحب: ومن رجاهلم يف اجلاهلية
  .فذَبحه أرقم. سكيناً وزنداً لينظر من يجترئ عليه

  .ضرب من الشجر: والعرفُط. عرفُطة، كان من أشرافهم يف اجلاهلية: ومنهم

: سنت، فقيل له يف ذاك، فقالوذاك أنّ أباه تزوج بأمه وقد أَ. وغُبر فُعلُ. بنو غُبر بن غَنم: ومن قبائلهم

  : قال الشاعر. باِقيِه، وكذلك غُبر احلَيض: وغُبر الشيء. لعلَّين أتغبر منها ولداً، فسمي ابنها غُبر

  وفَساِد مرضعٍة وداٍء مغِْيِل  من كلِّ غُبِر حيضٍة ومبرٍإ

    

والغابر من . وتغبرت الشيَء، إذا أخذته قليالً قليالً. وفأي مل حتمله أمه وا باقي حيٍض، والغبار معر
أي يف الباقني، واهللا " عجوزاً يف الغاِبِرين: "ويف الترتيل. األضداد عندهم، يقال للماضي غابر، وللباقي غابر

  .ٍة أو غناءترِديد الصوت بقراء: وزعموا أنَّ التغبري. كُدرةٌ يف األلوان: والغبرة. عز وجل أعلَم

ومسي . عامر ذو املَجاسد، كان سيدهم يف اجلاهلية، وصاحب ِمرباِعهم: ومن رجاهلم يف اجلاهلية وسادم
مصبوغَ : وثوب جِسد. الدم بعيِنه: واجلَسد. ذا ااسد ألنه كان يصبغ ثوبه باِجلساد، وهو الزعفران

  : قال الشاعر. حبمرة أو صفرة

  وما هِريقَ على األنصاب من جسِد  لَعمر الذي مسحتُ كَعبتَه الف

  .يعين الدم

  : إنك من بين عامٍر ذي اَاسد، فقال: وقيل للزبرقان بن بدٍر

من كعٍب بن سعٍد فإنِّني إن ِضيتُ  أكِصدٍق ووالِد ر يبهم من ح 

 أبانا عامر ذو المجاسِد فإن  وإن يك من كعِب بن يشكُر منِْصبي
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ضرب : احلارث بن قَتادة بن التوأم، الذي كان يناِقض امرأَ القيس بن حجٍر ويتعرض له والقَتاد: ومنهم
ومنه . وكلُّ اثنِني توأم. ضد الفَرد: التوأم". خرطُ القَتاد: "من الشجر كثري الشوك، وبذلك جرى املثل

  : و للحارث هذا يقول املتلمس. ومجع توأم تؤام.  املرأةُ، إذا ولدت اثننيأتأَمِت: قيل

  تَزايلْن حتَّى ال يمس دم دما  َأحارثُ إنّا لو تُشاطُ دماُؤنا

القعقاع، كان شاعراً يف اجلاهلية، وكان امرؤ القَيس بن حجٍر مر م فاستنشدهم فأنشدوه، : ومنهم
  . كيف ال حتترق بيوتكم عليكم ناراً فسموا بِني النارعِجبت: فقال

  : قَتادة بن معِزب، كان يهجو زياداً األعجم يف اإلسالم، وهو الذي يقول يهجو إباداً: ومنهم

 وجوِفياً قد صالَ وكَنْعداً  تعشَّوا بصالً وخَالً إذَا

  بيِط القصب المتبالَّسلَّ النَّ  يسلُّون الفُساء سالَ باتُوا

وكان عصى . مالك بن ثَعلبة، وهو أول من قَتل فارساَ من األعاجم يف يوم ذي قار؛ وله عِقب: ومنهم
  .على احلجاج أيام ابِن األشعث، وحتصن يف قلعِة إصطَخر، اليت تسمى قَلعةَ منصوٍر، حتى مات فيها

ورآه أنس بن مالٍك فشبه عينيه .  كان أعبد أهِل البصرة، وله عِقب اعلي بن علي بن ِبجاد،: ومنهم
  .الِكساء املخطَّط، واجلمع بجد: والِبجاد. بعيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تصغري شِمر: وشمري. معمر بن شمري، كان شِهد فَتح األبلة وأخذَ الدرمهني: ومنهم

وهو الذي يقولُ يف . عبيدة بن ِهالل، كان مع قَطَري بن الفُجاءة، مث ويلَ بعده أمر اخلوارج: ومنهم
يبالر رد الكليبهم سفيانُ بن األبرِحصارهم ملَّا حاص :  

 هزلَى مخُّهن قليُل تَساوك  إلى اهللا أشكو ما نرى ِمن ِجياِدنا

  : وأياه عين الشاعر

  عمرو القَنا وعبيدة بن ِهالِل  في الكتيبِة معلماًتُالقي  حتَّى

  .عمرو القنا، من بين عبشمِس بن سعد، وكان من رؤساء الصفْرية

  .صعباً، ولُجيماً، وجدياً: وأما علي بن بكِر بن وائل فولد

  .تصغري لُجٍم، وهو دويبة حتتفر يف األرض: ولُجيم

وزممت البعري، إذا جعلت . زممت الشيَء أَزمه زماً. واشتقاق ِزمانَ من الزم. انبنو ِزم: فمن قبائلهم
  .ليلةٌ من لَيايل املَحاق: واإلزميم. الزمام يف برِته

الِفند، وامسه شهل بن شيبان، وكانَ شجاعاً فارساً عظيم اخلَلْق، وأرسلَته بنو حنيفةَ يف : فمن بين ِزمان
ليس : أين أصحابك؟ قال: اجلاهلية إىل بكر بن وائٍل يحثِّثهم على ِقتاِل بين تغلب، فلما رأته بكر قالت w
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ن يطلُع عليكم: فما لَنا عندك؟ قال: قالوا. معي أحدلَ مل أولْفَه، . أقتقد أردف رجالً خ فطلَع فارس
  : فطعنه فأنفذَ الرجلني، وقال

 يفٍَن بالي ٍركبي  طعنَةَ ما شيٍخ يا

  ِره الشِّكِّةَ أمثالي  بها إذك تفتَّيتُ

  .ِعجلٌ، وحنيفة، واألوقص، ولُهيم: ومن بين لُجيم بن صعب

  .فأما األوقَص ولُهيم فال عِقب هلما

    

 وبذلك مسي اجليش .الْتهمه إذا ابتلعه: يقال. واشتقاق اللَّهم من االلتهام، وهو البلْع. تصغري لَهم: ولُهيم
  .العظيم لُهاماً، ألنه يلِتهم كلَّ ما قدر عليه

الوصاف، وهو احلارث بن مالك، وإنما مسي الوصاف ألنَّ املنذر األكرب يوم أُوارةَ : بنو ِعجل من رجاهلم
تى يبلغ الدم األرض، فقال له قَتل بكر بن وائٍل قتالً ذريعاً، وكان يذحبهم على جبٍل، فآلَى أنْ يذحبهم ح

أبيت اللَّعن، لو قتلت أهلَ األرِض هكذا مل يبلُغْ دمهم احلَضيض، ولكن تأمر بصب املاِء على : الوصاف
األرض مى يبلغَ الدِم حتاف. الدي الوصمفس.  

: واشتقاق مذْعور من قوهلم. نونَ ابناًمذعور بن دوكَس، له ِخطَّة بالبصرة، وكان له مثا: ومن رجاهلم

املَدد الكثري؛ : والدوكَس. ملك من ملوك ِحمري: وذو األذعار. ذعرته أذعره ذَعراً فهو مذعور، وأنا ذاعر
  .شاٌء دوكس، أي كثرية: يقال

  : لنجمبجري بن عائذ، كان شريفاً ربع اجليوش من صلبه عشرون رجالً قال أبو ا: ومن رجاهلم

 وهو يعد في األحياِء عشرون  عدوا كمن ربع الجيوشَ لصلبه

  .حجار بن أجبر بن بجري، وكان شريفاً أدرك اإلسالم وأسلم على يِد عمر رضي اهللا عنه: فمن ولده

  .أبو النجم الفَضل بن قُدامة الراجز: ومنهم

  .ضد اجلَور: والعدل. تصغري ِعدل أو عدل: ديلالعديل بن الفَرخ الشاعر، والع: ومنهم

  .بنو الظَّاعنية، وأمهم من بين ظاعنة: ومن بين عجل

  .دلَف بن سعد بن ِعجل، ودلَف مشتق من الدليف، وهو مشي سريع يف تقارِب خطْو: ومنهم

  . ِغلَظ العنقوالغلَب. األغلب الراجز اجلاهلي، وأدرك اإلسالم: ومنهم

. النهاس بن حنظالة: حنظالة بن ثَعلبة بن سيار، صاحب القُبة يوم ذي قار ويوم فَلْج وابنه: ومن رجاهلم

  .وعتيبة بن النهاس كان أشرف ِعجلي بالكوفة
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ارة، وهي ِعظَم اخلَلْق فَعول من اجلَه: جهور. جهور بن املرار، كان من فُرسام وأشرافهم: ومنهم
. ضد السر: واجلَهر. ورجلٌ جهري الصوت، أي عاٍل. اجتهرت الرجلَ، إذا عظُم يف عينك: يقال. والرواء

  .الذي ال يبِصر يف الشمس: واألجهر. واجتهرت البئر، إذا أخرجت ما فيها من التراب

واشتقاق الفُرات من املاء . فيان إىل الشام، وأسلم بعد ذِلكالفُرت بن حيان، كان دليلَ أيب س: ومنهم
  ".هذا عذْب فُرات وهذا ِملح أُجاج: "ويف الترتيل. العذْب

  .ِحراش بن جابر، كان شريفاً: ومنه

. هغَضبان بن العقَّار، كان ِمن أشرافهم، وِلي ديوانَ البصرة، وكنت دار تسنيم بن احلُواري ل: ومنهم

. بضعها: والعقْر معروف، عقَرته أعِقره عقْراً، فهو عقري ومعقور، وعقْر املرأة. فَعال من العقْر: وعقَّار

. وكلب عقور. ورجلٌ ِمعقَر، إذا كان يعِقر البعري. القصر اخلَِرب: والعقْر. ساحتها: وعقْر الدار وعقْرها

وكانَ األصلُ يف ذلك أنَّ ". رفَع فالنٌ عقريته يتغنى: "ومن أمثاهلم. الرجلال تلِد، وكذلك : وامرأةٌ عاقر
  .رجالً قُِطعت رجله فوضع املقطوعةَ على ركبِته الصحيحة، وأقبلَ يبكي على ِرجله فصار مثالً

  : أصرم بن اهلُذَيل، كان شريفاً يف اجلاهلية، وهو الذي يقول فيه أبو النجم: ومنهم

 بال كدٍر وال بجزاٍء فيضاً  ثَل َأصرم إذا يِفيض بجودهأو م

  رجال بني حنيفة 

  .وهي دول الدهر. واشتقاق الدول من دال يدول. بنو الدول: منهم

مركَب من : واِحلدج. مفعول من احلَدج: وحمدوج. ابنا حمدوج: حسان وعبد الرمحن: ومن رجاهلم
وحدجه . جت البعري أحِدجه حدجاً، واالسم اِحلدج، واجلمع أحداج وحدوجحد. مراكب النساء

  .ببصِره، إذا نظَر إليه شزراً

  .مسيِلمة بن حبيٍب، يكنى أبا ثُمامةَ الكذَّاب: ومنهم

  .ونجدةُ قد مر. نجدة بن عامٍر، أحد رؤساء اخلوارج: ومنهم

  .بنو ِهفَّان: ومنهم

اسم أعجمي، وليس يف كالم العرب فَعيل بفتح الفاء : ومرمي.  مرمي، قَتل زيد بن اخلَطَّابأبو: ومنهم
  .والياء

    

. هوذة بن علي ذو التاج، كان ِكسرى أعطاه قَلَنسوةً فيها جوهر فكان يلبسها، فسمي ذا التاج: ومنهم

w  .يثُ وشرف وِوفادةٌ إىل امللوك من األعاجموهلَوذَ أحاد. ضرب من الطَّري: وهوذة
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  196  

ابنا سلْمي، كان عمري أوفَى العرب قتلَ أخاه قُريناً بقتيٍل قَتله من جريانه؛ وله : عمري، وقُرين: ومنهم
  : اعرقال الش. ويقال عِرق الفرس قَرناً أو قرنني، إذا عرق مرةً أو اثنتني. وهو تصغري قَرن أو ِقرن. حديثٌ

على سناِبِكها القُرون نسي  

  .والبعريان قرينان

  .تصغري أسحم، وهو األسود؛ أو تصفري سحم، وهو ضرب من الشجر: وسحيم. بنو سحيم: ومنهم

ِمر يف وكان ش. شِمر بن يزيد، وهو الذي قَتلَ املنِذر األكرب جد النعماِن بن املُنذِر يوم عِني أُباغ: ومنهم
  .جند امللِك الغساينّ

متجع القوم، إذا أكلوا التمر : يقال. التمر واللَّبن: واملَِجيع. ومجاعة من املَجع. مجاعة بن مرارة: ومنهم
  .واللنب

  : وهم الذين يقول فيهم أبو النجم. والسمني معروف. بنو السِمني: ومن رجاهلم وأشرافهم

 مثُل مجرِد الجرباِء والمحُل  سميِن إذَا الرياح تزعزعتْأو كال

  .محكّم اليمامة: ومنهم

  .بنو شيبان بن ثَعلبة، وبنو ذُهل بن ثعلبة: رجال بين ثَعلبة بن عكابة منهم

ذهب : ل قوموقا. ذهلَت نفسي عن كذا وكذا، أي سلَت عنه، فأنا ذاهلٌ: فأما ذُهلٌ فاشتقاقه من قوهلم
  .وذُهول العقل من هذا، كأنه ذَهابه. فإنْ كان حمفوظاً فهو من هذا. ذًهلٌ من اللِّيل

إما من الشعث وامليم زائدة، كما : واشتقاق شعثٍَم من شيئني. الشعثَمان ومها شعثَم، وعبد مشس: ومنهم
تكلَّم فما : يقال. و يكون من الشعثَمة، وهي مثل اللَّعثَمةأ. قالوا زرقُم وستهم، من الزرق وِعظَم األست

  .الصلب الشديد: الشعثم: وقال قوم من أهل اللغة. والشعثمة مثلُه سواء. تعلثم يف كالمه

نصلٌ : فعيل من قوهلم: ونِجيف. حويص بن نِجيف بن مرة، كان سيداً وأخذَ اِملباع: ومن بين شيبان
جيفف.  ومنجوف، إذا كان عريضاًنجفة: والنجمن األرض، وكذلك الن ارتفاع . ت العربوقد مس
  .موضع معروف: والنجف. ِكساٌء يشد على بطن التيس ومينعه من النزو: والنجاف. منجوفاً

  : ملُنِذر الرفاشيوهو الذي يقول لُحضني بن ا. الضحاك بن هناٍم الشاعر، إسالمي: ومنهم

 ال نَفْع وهوتُك فاجع حياتُك  أنتَ امرٌؤ ِمنَّا خُِلقتَ لغيرنا

 لما يرضى به الخَصم مانع أِبي  على ما كان فيك ابن حرٍة وأنت

  لك ابن أٍخ رثُّ الخالئق راضع  خصاٌل صالحاتٌ يِشينها وفيك
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. وميكن أن يكون هنام من اهلَم. وهو اهلَينوم. كالم خفي ال يفهم: مةواهلَين. فعال من اهلَينمة: وهناب

  : قال الراجز. التمر: واهلَنم

مالك نَمال تُِطعمنا من اله  في الشهر األصم وقد أتتك الِعير  

شبيه بالنقش، : فْشوالر. فَعاٍل من الرقْش، معدول عن راقشة: ورقَاش. بنو رقَاٍش: ومن قبائل بين شيبان
  .الراقشة والراقشة واحد أو قريب

ثَرب فالنٌ على فالٍن، إذا المه ووبخه؛ : ويقال. زبان بن يثِْريب، وقد قادهم يف اجلاهلية: فمن بين رقاِش
 ثَرب الشاة وغِريها، :واهللا أعلم والثَّرب" ال تثِريب عليكُم اليوم: "وهو التثريب، ومنه قوله عز وجلّ

  .موضع زعموا: وأثاِرب. معلوم

وأرض . والوعِل معروف واجلمع أوعالٌ ووعول. أعلى اجلبل: وعلة. وعلة بن مجالٍد بن زبان: ومنهم
  .كثريةُ األوعال: موعلةٌ

  : القَعقاع بن شوٍر، الذي يقولُ فيه الشاعر: ومن رجاهلم

 يشقَى بقعقاٍع جليس وال  وٍروكنتُ جليس قعقاِع بن شَ

وشرت اخلشبةَ . مصدر شرت البعري أشوره شوراً، واملوضع ِمشوار، إذا أجرى البعري املشور: وشور
  .أشورها شوراً، إذا قطعتها بامليشار، بلغة من قال بالياء

    

رثَدت الشيَء أرِثده : ومرثَد مفعل من قوهلم. مآلُ عمٍرو بن مرثَد، وهم بيت بِني شيبانَ وأشرافُه: ومنهم
  : قال الشاعر. رثْداً، إذا نضدت بعضه على بعض، فأنت رائد والشيُء مرثود ورثيد

  ألقَتْ ذُكاء يمينَها في كافِر  ثَقَالً رثيداً بعد ما فتذكَّرا

  .يعين بيض النعام

  .عيش دغفل، أي واسع: والدغفل من قوهلم. لنسابةدغْفَل بن حنظلَةَ ا: ومن بين شيبان

بنو مازِن بن شيبان، وهم بعمان، ليس فيهم أحد له ِذكر، إالَّ أنَّ أبا عثمان املازينِّ النحوي ينسب : ومنهم
  .إليهم، ألنَّ أُمه منهم

  : قال الشاعر. الطَّيلسان: والسدوس. بنو سدوس بن شيبان: ومنهم

  كأن عليها سندساً وسدوسا  حتَّى شتَتْ حبِشيةً فداويتُها

  .وكان بنو سدوٍس أرداف ملوِك ِكندة بين آكل املُرار

w  .واشتقاق ضباري من الضبر، وقد مر. بنو ضباِري: ومنهم
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حي : واخلَصاصة. اهللا عليه وسلمبِشري بن اخلَصاصية، صِحب النيب صلى . بنو اخلَصاِصية: ومن رجاهلم
  .من األزد

  .قَتادة بن جرير، أخذَ اِملرباع، وكان سيداً: ومنهم

وكلُّ شيٍء صلَّبته وأحكمته من شد . واشتقاق ِمجلٍز من اجلَلْز. أبو ِمجلٍَز الفقيه الحق بن حميد: ومنهم
وكذاك جلْز السوط . احلَلْقة اليت يف أسفِله مستديرةٌ عليه: وجلْز السنان. وغريه فقد جلْزته جازاً

ِحيبقْد الذي يف أسفله: األصالع.  

  .األرنب الذَّكَر: واخلُزز. خزز بن لَوذَان، وكان من شعرائهم: ومنهم

ِه، كأنه اخلَمخام، وكان من فُرسام، وكان ذا بغٍي فسمي بذلك، ألنه كانَ يتخمخم يف كالم: ومنهم
  .يخنن نفَسه

. تكرزم الرجلُ، إذا تقبض. التقبض: والكَرزمة. كَرزم بن بيهس، كان من وجوه بكٍر بن وائل: ومنهم

سهمن أمساء األسد: وبي اسم.  

  .ِعمران بن ِحطَّان، كان من رؤساء اخلوارج، وكان شاعراً: ومن رجاهلم

  . كان من سادام، غدر باحلسن بن علي رضوانُ اهللا عليهما، وبايع معاويةخالد بن املعمر،: ومنهم

الِقطعة : والثَّور. مصدر ثار املاُء يثور ثَوراً: والثَّور. والثَّور معروف. بنو ثَور بن عفَري بن زهري: ومنهم
  .العظيمة من اَألقِط

  .وا سادةسويد بن منجوف، كان: منجوف بن ثَور، وابنه: ومنهم

أخي : والشقيق من قوهلم. شِقيق بن ثور، كان سيدهم، وقد رأس بكر بن وائٍل يف اإلسالم: ومنهم
  .األرض الصلبة بني الرملتني: والشقيقة. شقّةٌ من الثِّياب: والشقيقة. وشقيقي

: والعذَافر. ، شريف يف اإلسالمالعذَافر بن زيد: بنو تيم اهللا بن ثَعلبة، منهم: رجال بين عكابة فمنهم

  .الغليظ العنق، وبه مسي األسد

ابنا عبد العزى، ومها اللذان قتالَ زيد الفوارس بن احلُصني بن ِضراٍر : عمرو وأبو عمرو: ومنهم اِملسلَبان
تسلَّبت املرأةُ، إذا . ياب السودالثِّ: والسلب. الطَّويل: والرمح السِلب. ِمفعل من السلَب: وِمسلَب. الضبي

  : قال الراجز. سودت ثيابها

  في السلُب السود وفي األمساِح
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  .ِعكِرمةُ الفياض، أجود أهِل الكوفة يف زمانه: ومنهم

ال : "وهو الذي يقول. صعري بن ِكالب، كان شريفاً يف اجلاهلية، وله ذكر يف حرب بكٍر وتغلب: ومنهم
  : ، فقل مهلهل"م حتى يعطونا خيلَهم، ونعِطيهم ِمعزانانصالُحه

  إذْ نبيع الخيَل بالمِعزى اللِّجاِب  أبناؤنا ِمن فعلِنا هزئتْ

 ما قل صعير بن ِكالِب غير  أن لدينا عقبةً عِلموا

صعر، فلذلك مسي الرجلُ املتكبر داٌء يصيب اإلبلَ فَيلِوي أعناقَها، وهو ال: والصعر. تصغري أصعر: وصعري
أصعر.  

: والشرمح. وقَاه اهللا ِوقاَء ووقْيا: وِوقاٌء من قوهلم. ابنا األشعر، وكانا سيدين: ِوقاٌء، وشرمح: ومنهم

  .الطَّويل

 عبيدة، وكان وِلد وِوقاٌء هذا هو ِلسان احلُمرة يف قول أيب. ِلسانُ احلُمرة، أحد البلَغاء يف اجلاهلية: ومنهم
  .فسمي ِوقاَء. وقانا اهللا به: يف حرٍب كانت بينهم، وجاَء اإلسالم فاشتغلوا به، فقال أبوه

    

: وعبيد اِهللا. فاعلٌ من العيش: وعائش. بنو عائش بن مالك، منهم عبيد اهللا بن ظَبيان الفاتك: ومنهم

  .اتكاً قُِتل بعمانوكان ف. الذي أخذَ رأس مصعب بن الزبري

  .كساٌء غليظٌ ثقيل: والعبعب. مياس بن عبعبة بن سيار: ومنهم

وذكر أبو عبيدةَ أنَّ اشتقاق . البئر البعيدة القَعر: واِجلِهنام. ِجِهنام الذي هجا األعشى واجيا: ومنهم
  .جهنم من ذاك، واهللا عز وجلّ أعلم

يخبأُ ويكِنز أبوه، : كَناٍز، شهِد فَتح اُألبلّة، واستعملَ عليها بعد ذلك، فبلغَ عمر فقالخِبيئةُ بن : ومنهم
  .فعال من الكَنز: وكَناز. فَعيلةٌ ِمن خبأت الشيَء أخبؤه خبئاً: وخبيئة! اعِزلُوه

  .أبو كَلْبة الشاعر، كانت ابنته كَلبةُ تهاِجي األغلب: ومنهم

  .أبو جحدر، وامسه ربيعة، وكان قصرياً فسمي جحدراً ِلقصره: منهمو

  : نباج، كان من سادام، قُِتل يف حرٍب كانت بينهم، فقال الشاعر: ومنهم

  وأبي رياٍح كان مصرعه معي  ما بعد نَباٍج رأيتُ مكانَه

  .وأحسب النباج من هذا. الشديد الصوت: والنباج

  .اجلميل، من الوضاءة: والوضئ. الوضيء بن يزيد، صاحب مسجِد الوضيء بالبصرة: نهموم

  .ومنهم األعشى، وهو ميمون بن قَيس بن جندل
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فارس : ِمسمع بن شيبان، وهم أهلُ بيِت شرٍف متصل باجلاهلية، كان يقال لشيبان بِن شهاٍب: ومنهم
ه بنو عديتله، أسر ون وهو فرسودمميع.  التامليم فاُألذن ِمسم ع إن كسرتمويقال. واشتقاق ِمس :

ويكون مسمع مأخوذاً من مسعت الدلْو، وهو ن . أنت مين مبرأَى ومسمع، أي حيث أراك وأمسع كالمك
والسامعان . مسمعةنشد يف أسفلها عروة، مث يشد يف العروة خيطٌ إىل العراِقي لتخف على حاملها، فالدلو 

. الذِّكر حسناً أو قبيحاً: والسمعة. ضرب من السباع بني الذِّئب والضبع: األذُنان، والسمع: واِملسمعاِن

: وتقول العرب. والسمعة بأن يسمع بأكثر مما عنده. والريا. وسمع فالنٌ بفالٍن، إذا ذكره بقبيٍح ال غري

سذاك ت هفعلتك؛ أي لتسمعتعان. ِمعِسم يربن عبد العزيز: و د ام مات فيه عمربالش واملَسامعة. موضع :

  .بيت ربيعة بالبصرة

واِملقْنعة . مرتِفع أرنبِة األنف: واألقنع. تصغري أقنع: وقُنيع. بنو قُنيع بن عبد اهللا بن جحدر: ومنهم
  : عرقال الشا. السؤال: والقُنوع. معروفة

 أعفُّ من القُنوِع مفاِقره  لماُل المرِء يمِسكُه فيغْني

وشاهد مقْنع، واجلمع مقانع، أي . فالنٌ قُنعاِني، أي رِضيت به: والقُنعان من قوهلم. الرضا: والقَناعة
  .رضاً

وكان .  بن عمرو بن عباداحلارث بن عباد، وهو الذي قَتل من قَتل من بين تغلب بابن أخيه بجري: ومنهم
  .احلارثُ فارساً يف اجلاهلية، وهو فارس النعامة، وهي فرسه

  .سلَيمان التيمي، وابنه املعتِمر بن سليمان، كانا فقيهني من أهل البصرة: ومن موايل بين عباٍد

وتزعم . أَسر مهلِهالً التغليبوهو الذي . ومسي اخلُشام لِعظَم أنِفه. اخلُشام، وهو عمرو بن مالك: ومنهم
  : قال الشاعر. ربيعةُ أنه الذي قُِرعت له العصا

 علَّم اإلنسان إالَّ ليعلما وما  لِذي الِحلم قبَل اليوِم ما تُقرع العصا

  : ققال الفرزد. وامسه يزيد بن ثَروان، به يضرب املثل. هبنقة، وكان أمحق هِل األرض: ومنهم

 كَفَّه عنها يِزيد الهبنَّقا بها  فلو كان ذَا الودِع بن ثَروان اللْتَوتْ

  .القصري اخلَلْق، املتقارب األعضاء: واهلَبنق

البرك، وهو عوف بن مالك، وكان من املشهورين يف حرِب بكٍر وتغلب، وهو الذي قال يف يوِم : ومنهم
  ".دركأنا البرك، أُبرك حيث أُ: "ِقضة

  : بنو عوار الذي يقول فيه السلَيك: ومنهم

w  لِنعم الجار أختُ بني العواِر  أبيك واألنباء تَنِْمي لعمر
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ورجلٌ عوار، إذا كان ضعيفاً، واجلمع . فُعال من العور؛ أو من العوار، وهو القَذَى يف العني: وعوار
: ويف الترتيل. وعورةُ القَوم حيثُ، يخافُون أن يرتل العدو م منها. فةوالعورة من اإلنسان معرو. عواوير

  ".إنْ بيوتنا عورةٌ"

    

  .واحدةُ الطَّرفاء: وطَرفة. طَرفةُ بن العبد بن سفيان، شاعر قدمي: ومن شعرائهم

ام أحد الفُرسان الثَّالثة وبسط. اسم فارسي: وِبسطام. ِبسطام بن قَيس بن خالد: ومن فُرسام املشهورين
  .عامر بن الطُّفيل، وعتيبة بن احلارث بن شهاب وبسطام هذا: املذكورين

  .اجلاد يف األمر املاضي فيه: املُشمِعلُّ بن مرة، كان من رجاهلم يف اإلسالم بالبصرة واملشمعلُّ: ومنهم

. تصغري أصلع: وصلَيع.  يف حرِب بكٍر وتغلبصلَيع بن عبد غَنم، كان رئيس بين شيبان: ومن رجاهلم

  .أملَس: وجبلٌ صِليع. ال نبت فيها: وأَرض صلعاء

احلَوفزانُ بن : وابنه. شِريك بن مطَر، جد معن بن زائدة، وكان أكرب الناس عند املنذِر امللك: ومن رجاهلم
وكلٌّ ما قَلعته .  قيس بن عاصٍم اقتلعه عن سرجه بالرمحوامسه احلارث، وإنما مسي احلَوفزانَ لن. شِريك

  .عن موضع فقد حفزته

  .حملِّم بن ذُهل: ومنهم

، وهم أشراف يف اجلاهلية، هلم قُبة، "ال حر بواِدي عوف: "عوف الذي يضرب به املثلُ: فمن رجاِل حملٍِّم
  .ليها عاذوهوهي اليت يقال هلا قُبة املَعاذة من جلَأ إ

. ازدِلفُوا ِقيد رحمي، أي اقتربوا: أبو ربيعة، وهو املُزدِلف، ألنه قال لقومه وهو يف حرٍب: ومنهم

واهللا . كأنه أدناهم إىل اهلالك" وأزلَفْنا ثَم اآلخِرين: "املَِرتلة، ويف الترتيل: والزلْفة. االقتراب: واالزدالف
  .عز وجلَّ أعلم

ومات . بن قَِبيصة، كان شريفاً عظيم القَدر، وكان نصرانياً وأدرك اإلسالم فلم يسِلمهانئ : ومنهم
  .بالكوفة

  .قَيس بن مسعوٍد بن قيس بن خالٍد ذي اجلدين، وهم بيتهم: ومن رجاهلم

  .مفروق، وكان من ِرجاهلم لساناً وبياناً: ومنهم

  : الذي يقولُ يف الشاعرمطر بن شِريك، كان من رجاهلم، وهو : ومنهم

  عوفُ بن نُعمان أو ِعمران أو مطَر  كنتُ جار بني هنٍد تداركَني لو
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تصغري روم، مصدر رام يروم روماً؛ أو : ورومي. يزيد بن رويم، كان من رجاهلم يف اإلسالم: ومنهم
  .يكون تصغري روم

  : د امللك بن مروانِعتبان بن وِصيلة الشاعر، الذي يقولُ لعب: ومنهم

بن وائٍل فإنّك إالّ تُرِض بكر  صيببالعراق ع لك يوم يكن  

والوصيلة اليت يف الترتيل من الغنم، كانت إذا نِتجت مخسةَ أبطٍُن فكان . فعيلة من الوصل: ووِصيلة
" الواصلةَ واملستوصلة: " ويف احلديث.وصلَت أخاها فال يذْبح: اخلامس ذكراً وأنثى حرموا الذَّكر وقالوا

  .اليت تِصل شعرها بشعر غريها

  .والصلْب لقب، وله حديث. الصلْب، وهو عمرو بن قيس: ومنهم

: سليلُ الرجل. والسليل مشتق من الولَد. عمري بن السليل، ابن أخي ِبسطام، كان شريفاً جواداً: ومنهم

  .ولده

تصغري : وجلَيس. هلول، وكان جليس من أشجع الناس خبراسان، وكان فارساً بطالًجلَيس بن ب: ومنهم
وأما بهلولٌ فكان يلقَّب بشارةَ، وكان خارجياً . جلْس، وهو الِغلَظ من األرض، وكان فيمن قتلته الترك

  .باملوصل

  .شعث بن قيسِمعضد، وكان من صلحاء الناس، غزا أذربيجان مع األ: ومن بين أسعد

  .أبو حارثة، وكان شريفاً، ولولده بالكوفة عِقب ومواٍل كثرية: ومن أسعد

  .آلُ زرارة بن أعين، وهلم يسار وعدد بالكوفة: ومن موايل بين أسعد

  .مضت ربيعة بن نزار بن معد

  اليمن من قحطان

  قبائلهم ورجالهم 

  : قال الراجز. ي شديدشيء قحيط، أ: فَعالن من قوهلم: وقحطان. قَحطان

ربه قحيطٌ وِضراب طَعن  

  .والقحط معروف، وأرضون مقاحيط

أعرب عن : أو من قوهلم. أعرب يف كالمه، أي افصح فيه: يعرب، وهو يفعل من قوهلم: ولد قَحطانُ
عاد ومثود يف الدهر : بةوالعرب العار". واَأليم تعِرب عن نفْسها: "ويف احلديث. نفْسه، أي أوضح عنها

. عِربت معدته، إذا فسدت: ويقال. ويقال عربت على الرجل، إذا رددت كالمه عليه أو يته عنه. األول w
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. ما يف الدار عريب، أي ما ا أحد: ويقال. ر كثري املاء: وعرب البيطار الدابةَ، إذا بزغه، والعربة

  .ضد األعاجم: ضد العجم، وكذلك األعراب: والعرب.  البهمى، ضرب من النبتيبيس: والِعرب

    

بعرولد ي :بشجا من قوهلم. يل إم؛ أو من قوهلم: يفعب، إذا هلَكشجب الرجلُ يجش : بتشاج
  .ومنه اشتقاق ِلشجب. األمر، إذا اختلطَ ودخلَ بعضه يف بعض

امسه عامر، وسبأٌ اسم جيمع القبيلةَ : وقال قوم. امسه عبد مشس: قال الكليب.  مهموزسبأ،: ولد بشجب
فمن صرف سبأً جعلَه اسم الرجل بعينه، " لقد كانَ لسبٍأ يف مساكنهم: "كلَّهم، وهو يف الترتيل مهموز

 سبئاً، إذا اشتريتها قال سبأت اخلمر أسبؤها: واشتقاق سبأ من قوهلم. ومن مل يصرف جعلَه اسم القبيلة
  : الشاعر

  خب السفير وسابئ الخمِر  إن ِنعم معترك الِجياِع إذا

. ما وقَع مع الولد من املَِشيمة: والسابياء غري مهموز. سبأِت النار ِجلده، إذا أثَّرت فيه: أو من قوهلم

  .والسبي من سبي العدو غري مهموز

واسم محري العرنجج، وليس النون فيه زائدةً، وهو من . ئل اليمِن من كَهالنَ ومحري ابني سبأوتفرقت قبا
  .اعرجنج الرجلُ يف أمره، إذا جد فيه، كأنه افْعنلَلَ: قوهلم

  .فَعالن من الكَهل من الناس أو من النبت: وكَهالن

  تسمية رجال بني زيد بن كهالن وقبائلهم

بنو رهم درجوا، كان منهم أفعى : فمنهم.  بن زيد، وهو األشعر، ومالك، وجلْهمة، وهو طيئنبت
  .نجران، تتحاكم العرب إليه

كَند ِنعمةَ اهللا عز وجلّ، أي : وِكندة من قوهلم. ِكندة، وهو كندي وامسه ثَور: ومن قبائل زيد بن كهالن
  .واهللا عز وجلّ أعلم" إنَّ اإلنسانَ لربه لَكَنود: "اؤهومن قول اهللا جلّ ثن. كفَرها

  .معاوية بن كندي: فمن قبائل كندة

. والريش معروف. راش السهم يِريشه ريشاً: فاعلٌ من قوهلم: بنو الرائش، والرائش: فمن بين معاوية

الثِّياب : ورياش اإلنسان. ي ينفع ويضرفالنٌ يِريش ويبِري، أ: ويقال. ِبزته ولباسه: وِريش اإلنسان
  .والِبزة

شريح القاضي ابن احلارث بن قيس بن اجلَهم بن معاوية بن عامر بن الرائش، : فمن بين الرائش هؤالء
w  .ليس بالكوفة منهم غريه
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وفرس طموح . طمح بطَرفه، إذا نظر مييناً وِشماالً: فُعل من قوهلم: والطُّمح. بنو الطُّمح: ومن بطوم
وطَمحان . يطمح ببصره إىل كلِّ شيء: ورجلٌ طماح. وطامح، إذا شخص يف جريه، وهو عيب فيه

  .فَعالن، وهو اسم

: وِجبلة اإلنسان. وقد مست العرب جبلة، وجبيلة، وجبالً. بنو جبلة، واشتقاق جبلة من الِغلَظ: ومنهم

ورجلٌ جمبول، أي . اخلَليقة: واِجلبلَة. وفالنٌ ذو ِجبلة، إذا كان غليظاً.  كذا وكذاجبله اُهللا على. ِخلْقته
  .غليظ

وهو الذي قتم منازلَ ِحمص بني . شرحبيل بن السمط، أدرك اإلسالم وأدرك القادسية: ومن رجاهلم
  .اهللا عز وجلوكلُّ ما كان مثلَ هذا يف آخره إبلُ فهو منسوب إىل . أهلها حني افتتحها

. الِقالدة من جلوهر وغِريه، واجلمع مسوطٌ وأمساط: والسمط. الذَّرذار، وامسه هاينء بن السمط: ومنهم

وهاينء . والذَّرذار من اِخلفَّة وسرعة احلركة. غري مطْرقة: ونعلٌ أمساط. غري مبطَّنة: وسراويلُ أمساطٌ
أته، أي أعطيته، أهنؤه هنئاًمهموز من ههانئاً لتهنأ: "ومثَلٌ من أمثاهلم. ن تمما سإن."  

وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وافتتح مرج . حجر بن عِدي األدبر، الذي قتله معاويةُ: ومن رجاهلم
  .قتلَه معاويةُ بن أيب سفيان. وقد مر ذكره. عذْراء، وا قُتل

  .محن، قتلَهما مصعب بن الزبريعبيد اهللا، وعبد الر: وابناه

  .ومعاذ بن هانئ، كان على شرط املختار

  .ومنهم حجر الشر، كانَ فُِصل بينه وبني حجر اخلرب

الفَِسيلة املتمكِّنة الكثرية : واألشاءة. أَمةٌ من حضرموت ا يعرفون: وأَشاءةُ. بنو أَشاءة: ومن بطوم
  : قال الشاعر. السعف

نا كأنا التقَيزيزنا لمَأشاءٍة فيها حريقُ  ه هزيز  

  : ومسي املُكَدد لقوله. املكدد، وامسه شريح، كان جواداً: ومنهم

  لكم ما حوتْ كفَّاي في العسر واليسِر  فكُدوني فإنِّي لَباِذٌل سلُوني

  .موضع: والكَِديد". ِعش جبدك ال بكَدك: "هلمومثلٌ من أمثا. مفعل من الكد: ومكدد. وكن منن وفَد

    

مصدر كبست الشيء : وكَبس. كَبس بن هانئ، وهو املُطَِّلع، كان من فُرسام يف اجلاهلية: ومن رجاهلم
وقد . الكَمرةُ الغليظة: والكَبساء. الِعذْق من النخل: والِكباسة. عظيم الرأس: ورجل كُباس. أكِبسه كَبساً

  .مست العرب كاِبساً، وكُباساً
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املِسن : والقَشعم. القَشعم بن يزيد بن األرقم، كان أحد رؤسائهم يوم لقُوا بين احلارث ابن كعب: ومنهم
  .من النسور، واجلمع قشاعم

: والثَّمال والثَّميلة. بنرغْوة اللَّ: والثُّمال. مفعلة من الثُّمال: ومثملة. بنو املثملة، بطن وقد درجوا: ومنهم

ودِعي أعرايب إىل : قال. فالنٌ ِثمال بين فالٍن، أي معتمدهم: ولذلك قيل. ما يبقى يف البطن من الطَّعام
وسم . ثَِمل الرجلُ، إذا سِكر: ويقال. أي على شيِء يف بطْين: إني ال أشرب إالَّ على مثيلٍة: نبيٍذ فقال

  .عتقمثمل، أي قد 

نبت ثَعد معد، وكأنّ : واشتقاق املَعد من قوهلم. امساِن أضيف بعضهما إىل بعض: معِدي كِرب: ومنهم
  .وكذلك امتعدت الرمح، إذا انتزعته. وامتعدت الشيَء، إذا انتزعته. معداً إتباع

 عمرو بن أيب قُرة، مث حسني بن جبر بن القَشعم، مث شريح، مثَّ: وِلي القضاء من كندة بالكوفة أربعة
  .حسن احلُجري، والَّه خالد بن عبد اهللا القَسري

  .الشجرات: بنو الشجرة، ويقال هلم: ومنهم بطن يقال هلم

اسم أعجمي وإنما هو كاؤوس وهو اسم بعِض ملوِك العجم، : وقابوس. قبوس بن قيس بن سلَمة: ومنهم
سفإنٍْ جعلتس، والقَبة فهو فاعولٌ من القَبار، وفحلٌ قبيس:  اشتقاقَه من العربيهاب من النسريع : الش

  .وأبو قُبيس معروف. وقَبسته ناراً، وأقبسته علماً، إذا أفدته. املُشِعل النار: والقابس. اإللقاح

اشتقاق : وقال بعض أهل اللُّغة. لناعمالشاب الغض ا: واهلَيدكور. احلارث، ولقبه هيدكور: ومنهم
  .هيدكور من اهلَدكرة، وهو أن يأخذَ اإلنسانُ كلَّ ما أمكنه أخذُه

. سِرق الشيء، إذا ضعف: مفعول من قوهلم: مسروق بن يزيد، له خطّةٌ بالكوفة ومسروق: ومنهم

ضرب من الثِّياب احلرير، : رقوالس. وأحسب اشتقاق سراقةَ من الشيء املسروق. والسرق معروف
  .أحِسبه فارسياً معرباً

: إما من قوهلم: ولإلجرار موضعان. واِملجر من اإلجرار. بنو العِجر، وهو سلَمة بن أيب كِرب: ومنهم

  .أجررته الرمح، أو من أجررت الفَِصيل، إذا جعلت يف فيه ِخالالً لئال يرضع

شجرته بالرمح أشجره شجراً، إذا طعنته : فَعال من قوهلم: وشجار. ر يف اجلاهليةالشجار الشاع: ومنهم
  .مركَب من مراكب النساء: والشجار. به

  .اِملشجب: واِملشجر. مجمع اللَّحيني: والشجر. وموضع شِجري، أي كثري الشجر

ما وقع على : والنجاد. ان ال يسري معه أحد إالَّ قطَّع ِنجادهوك. بنو مقطِّع النجد، وامسه معاوية: ومنهم
  .املَنِكب من اِحلمالة، الواحد ِنجاد، واجلمع نجد

wبنو معدى كرب بن : ومنهم امللوك األربعة املقتولون يف الردة، وهم ِمخوس، وِمشرح، وجمد، وأبضعة
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  .وِليعة

  .خاس بعهده يِخيس ويخوس. اخليانة: واخلَوس.  خوساًِمفعل من خاس يخوس: وِمخوس

  .ِمفعل من الشرح: وِمشرح

الصالبة من األرض والغلظ، واجلمع أمجاد، وجمد املاُء جيمد : واجلَمد. وجمد من الشيء الصلب الشديد
حد من : واجلامد. ال لنب هلا: جمادوناقةٌ . ال مطر فيها: وسنةٌ جماد. جموداً وغريه، وهو يف املاء أكثر

بني أرضني، يف وزن خاتم، ومسيت جمادى جلمود املاء فيها؛ ألنها وافقَت تلك األيام أياماً مسيت 
هورالش.  

 السيوف، :فاخلَضعة. اخلَضعة والبضعة: أفعلة إما من بضعت اللَّحم أبضعه بضعاً؛ وإما من قوهلم: وأبضعة
  : قال الشاعر. تبضع جلده، إذا تفطَّر: ويقال. السياط: والبضعة

عفإنَّه يتبض ميمإالَّ الح  

جزيرةٌ تنقطع من : والبِضيع. موضع: وباضع. ِنكاحها: وبضع املرأة. يتبضع أي يرشح: وروى اخلليل
وكلُّ حديدٍة شرطت ا . موضع: وبضيع. ها قطعةٌ منهوالِبضاعة من املال كأن. األرض يف البحِر فتستطيل

  .فهي ِمبضع

    

رجاء بن حيوة بن خنزل، وهو الذي أفضى إليه سليمانُ بن عبد امللك خالفةَ : ومن رجاهلم يف اإلسالم
.  كأنها فَعلةواشتقاق حيوة من احلَياة. عمر بن عبد العزيز، وكان من رجال ِكندةَ يف الشام وفقهائهم

واخنزلَ فالنٌ عن كذا وكذا، إذا . خزله يخِزله خزالً. وخنزلٌ النون زائدة، وهو من اخلَزل، وهو القَطْع
  .عجز عنه وضعف

رجلٌ . ِخفَّةُ الشعر: والزعر. فَعالء من الزعر: والزعراء. أبو الزعراء الفقيه، وهو عبد اهللا بن هاينء: ومنهم
  .ورجلٌ زِعر األخالق. ويف خلُقه زعارة، ليس من هذا، أي ِضيق. أزعر وامرأةٌ زعراء

  .قبيلتاِن عظيمتان، ومها ابنا أشرس ابن ثَور بن ِكنِدي: السكاسك، والسكون: ومن قبائلهم

  .ه ضرب من التضرعتسكك الرجلُ، كأن: والسكاِسك من قوهلم. فَعول من سكَن يف املوضع: السكُون

قَيسبة بن كُلثوم بن حباشة بن عمرو بن وائل ابن سوم، كان من سادم يف : بنو شكَامة، منهم: ومنهم
  .اجلاهلية، وله حديث

وسوم مصدر سمت بالشيِء أسوم به سوماً، . حبشت الشيء أحِبشه، إذا مجعته: فُعلةٌ من قوهلم: وحباشة
وسامت السائمةُ، وهي الراعية من اإليل، وهي السوام، . وسمته شراً أَسومه سوماً. ا ساومت بهإذ
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ومسعت قَِسيب . و القَشب املأكولُ بالسني، وال يقال بالصاد. ضرب من الشجر: وقَيسبة. والرجل مِسيم
  .املاء، إذا مسعت صوت جريه

  .وهو ابن غَزالة الشاعر، جاهلي أدرك اِإلسالم فأسلمربيعة بن عبد اهللا، : ومنهم

  .معاوية بن حديج، الذي قتل حممد بن أيب بكٍر الصديق رضي اهللا عنه: ومنهم

أسر احلصني احلارثي . فرسه: وأزاهيق". فارس أزاهيق"ابن ِهندابة، كان من فُرسام يف اجلاهلية، : ومنهم
  .رتنيذا الغصة م

كلُّ شجٍر دقيق الورق، مثل : واهلَدب. فإنْ كانت النون واأللف زائدتني فهو من اهلَدب. وِهندابة ِفنعالة
  .وإنْ كانت ثابتةً فهي مما قد أُِميت، ألنه ليس من كالمهم هندب، وهي مؤنثة. اَألثْل والطَّرفاء

وقَِتري . ضرب من احليات: وابن ِقترة. تصغري ِقترة: ةوقُتري. بنو قُترية، فمنهم رجالٌ أشراف: ومنهم
  : قال الراجز. أول ما يبدو: وقَِتري الشيب. مسامريها: الدرع

  ِم، بعِد ما الح بك القتير

  : قال الشاعر. الغبرة، وهو القَتر: والقَترة. وقُتار النار معروف، وهو الدخان

 ِصفَّين يعلو فوقَها القَتَر ِبثنْي  ِض قد هدموايا جفنةً كإزاِء الحو

: والقُتر. ورجلٌ قاتر؛ وكذلك السرج، إذا كان حسن األخذ لظَهر الدابة". ترهقُها قَترةٌ: "ويف الترتيل

قال . ألقطارا: واألقتار. وتقتر الرجلُ للرجِل، إذا مالَ ألحد قُتريه لريميه. الناحية، مثل القُطر سواء
  : الشاعر

  والخيُل مقِْعيةٌ على األقتار

على أقتارها، أي : وقال قوم. ضد التبذير: والتقتري. وقَتر فالنٌ على أهله، أي ضيق. أي على النواحي
  .على نواحيها، أي هي صوافن

  .امرؤ القيس بن بن حجٍر الكندي الشاعر: ومنهم

  .عابس بن املُنِذر الشاعر، أدرك اإلسالم ومل يرتدامرؤ القيس بن : ومنهم

ِكنانةُ بن بِشري، من بين قُترية، وهو الذي ضرب عثمانَ رضي اهللا عنه بالعمود، يقول فيه الوليد : ومنهم
  : بن عقبة

  قَتيُل التَِّجيِبي الذي جاء من مصِر  إن خير الناس بعد ثالثٍة أال

  .وهو من بين تِجيب

w  .حجية بن املضرب الشاعر، أدرك اإلسالم: ومنهم
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احلُصني بن نمري بن ناتل بن لبيد بن ِجعِثنة، كان سيداً، وهو الذي استخلفه مسِرف بن عقْبة : ومنهم
  .املري حني جاءه املوت وحاصر عبد اهللا ابن الزبري

أصولُ الصلِّيان، : واِجلعثن. رج من بينهم، واستنتل وانتتلنتل من بني القوم، إذا خ: فاعل من قوهلم: وناتل
  .وهو ضرب من الشجر

والشرعيب منسوب إىل شرعب، واجلميع الشراعيب، وهو الطِّوال . مالك بن الشرِعيب الشاعر: ومنهم
  : قال الشاعر. ضرب من ثياب اليمن: والشرعبية. اِحلسان

  اِلوالشَّرعبي ذا األذي

  .سلَمة بن صبٍح الشاعر: ومنهم

    

وصالَحة النيب صلى . أكيدر بن عبد امللك بن عبد اِجلن، ويقال عبد احلَي، صاحب دومِة اجلَندل: ومنهم
وأكدر من الكُدرة، وهي غُربةٌ فيها . تصغري أكدر: وأكيِدر. وله حديث. اهللا عليه وسلم وكتب له كتاباً

وهو الذي بعث بقَباِء أخيه حسان إىل النيب صلى اهللا . طا الكُدري يكون يف ظهروه نقَط سودوالق. سواد
أتعجبون من هذا، ملَناديلُ سعٍد يف : "عليه وسلم، فتعجب املسلمون منه، وكان منسوجاً بالذَّهب، فقال

  ".اجلنة أحسن من هذا 

وتعلَّمه من مرامر بن . طَّنا هذا أهلَ األنبار، وكان امسه اجلَزمِبشر بن عبد امللك، الذي علَّم خ: وأخوه
وسترى تفسري أمسائهم يف مواضعها إنْ شاء اهللا وخرج إىل مكَّة فتزوج الضهياء . مروة، وأسلَم بن جزرة

  . مكّةبنت حرب أخت أيب سفيانَ بِن حرب، وعلَّم أبا سفيان هذَا اخلَطَّ ورجاالً من أهل

  .بنو قادح النار، وهم يف بين شيبانَ، هلم عدد: ومنهم

  .تفعل من دال يدول، وقد مر: وتدول. بنو تدول بن احلارث: ومنهم

  .عبادة بن نسي الفقيه، كان من التابعني: ومنهم

وكانوا يسمون م، . م صاحبكوترِغم تفاِعل من املراغَمة، وهي أن تفعلَ ما يرِغ. بنو تراِغم، بطن: ومنهم
ه تركهم: هاجره، كأنقوم مع امرئ القيس : منهم. راغَم ن خرجلِْقم، وهو أوس بن عبد اهللا، كان ممالس

  .اجلريء الصدر، املاضي يف األمور: والسلِقم. إىل بالد الروم

  .عم، وبطونٌ سوى هذهِخداش، وصعب، وِضمام، واَألخدر، وهج: ومن بطون السكاسك

  .وهو ِفعالٌ من ذلك. وِضمام اشتقاقُه من ضممت الشيَء أضمه ضماً

أخدر األسد، إذا دخلَ األمجةَ، فهو خادر : واألخدر إما من خدِر اللَّيل، وهو الظُّلمة، أو من قوهلم
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  .ليه احلمري األخدريةفرس كان يف اجلاهلية صار يف الوحش فنِسب إ: واألخدر. ومخدر

  .وقد استقصينا تفسري هذه األمساء الرباعية يف كتاب اجلمهرة. وهجعم من اهلَجعمة، وهي اجلُرأة واإلقدام

  ة بن زيد  بن الحارث بن مررجال ولد الحارث بن عدي

  .الزهد، ومعاوية، أمهما عاملةُ، ا يعرفون: ولد احلارثُ

  .ورجل زاهد بين الزهادة. والزهد يف الدنيا معروف. شيٌء زهيد، أي قليل: ن قوهلموالزهد فُعل م

هدمان: فولد زخوكالنَ، ورفهم عاملةً. ع.  

  .عوكالن: ويقال للرمل املتراِكم. جمعك الشيء: والعكْل. فوعالن من العكْل: وعوكالن

. طائر معروف: والرخم. لين: وكالم رخيم. خميت، أي حمبيتألقيت عليه ر: فَعالنُ من قوهلم: ورحمان

  .وشاةٌ رخماء، إذا كان يف رأسها بياض وسائر لوا ما كان

ويف . ما طمثَ هذا البعري حبلٌ قطّ، أي ما مسه: فعالن من قوهلم: والطَّمثان. بنو الطَّمثان: ومنهم
والطَّمث معروف، كأنه . واهللا عز وجلَّ أعلم. أي مل يمسهن" لَهم وال جانٌّمل يطِْمثْهن إنسن قَب: "الترتيل

  .مأخوذٌ من طَمثَها الدم، أي مسها وخالطَها

  .ثَعلبةُ بن سالمة بن جحدم بن عمرو بن األجذَم، ويل األردنَّ، وكان من الفُرسان: ومنهم

إما مفعلة من وهبت؛ أو من : واشتقاق موهبة من أحد شيئني. ةبنو شعل، بطن عظيم، وبنو موهب: ومنهم
  : قال الشاعر. املَوِهبة، وهي نقرةٌ يف الصخرة جيتمع فيها ماُء السماء

  من ماِء موِهبٍة على خَمِر  ولَفُوِك أعذَب لو بذَلِت لنا

و جناٍب على طيئ، فأخذَه شعيب بن قُعيسيس، كان رئيساً، وسر عديٍ بن حاٍمت يوم أغارت بن: ومنهم
  .ومن عليه بغري فداء! ما أنت وأَسر األشراف: ربيع بن مسعود العلَيمي، من بين علَيم، وقال

  : قال الراجز. فُعيليل من اقْعنسس الرجلُ، إذا أدخلَ أرسه يف عنقه وانقبض: وقُعيِسيس

 على قَعٍو وإما اقعنِسس اإم  بئس مقام الشَّيخ أمِرس أمِرٍس

. وأما اقعنس ادخل حتتها. البكرة العظيمة: واملَحالة. أمِرس، أي سو املرس على املَحالة، وهو احلبل

  .احلديدة اليت تدور عليها البكْرة: والقَعو

مالك بن عدي بن الرقاع عدي بن الرقاع الشاعر، وهو شاعر أهِل الشام، وهو عدي بن زيد بن : ومنهم
  .الشاعر، وقد كان تعرض جلريٍر، فنهى هشام ابن عبد امللك جريراً أن يهجوه
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ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه . السماء: والرقيع، زعموا. مجع رقعة، وثوب مرقوع ورقيع: والرقاع
ماٌء منسوب إىل رجل من بين متيم، امسه : والرقَيعي". لقد حكمت حبكْم اهللا من فوق سبِع أرِقعة: "وسلم
  : قال الراجز. رقَيع

  يا بن رقَيٍع هل لها من مغْبق

  ذام رجال ج

  .بنو حرام، وبنو ِحشم، منهما تفرعت جذَام: فمنهم. وامسه عمرو

: وقول العامة. املُِطيفون به: جلوحشم الر. حشمين هذا األمر، إذا غلُظَ علي: ِفعل من قوهلم: وِحشم

إنَّ بين عِتيب الذين هلم جفْرةٌ : ويقال. احتشمت، أي استحييت، كلمةٌ مولَّدة ليست بالعربية الصحيحة
  .بالبصرة تنسب إليهم، من هؤالء؛ وهم اليوم يف شيبان، واهللا عز وجلّ أعلم

  .بن حِديدةِزنباع بن روح بن سالمة بن حداد : ومن رجاهلم

  : قال الشاعر. تزبع علينا، إذا ساء خلقُه: ِفعالل، والنون فيه زائدة، من قوهلم: ِزنباع

 على الكأس ذا قاذورٍة متزبعا  وإن تلقَه في الشرِب ال تلقَ فاحشاً

  : وقال عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه

وٍح ببلدٍة فإنبن ر ِلي النِّصفُ من  ألقَ ِزنباعممن ند نه يقرِع الس  

  .ناتل بن قيس، كان سيد جذام بالشام: ومن رجاهلم

  رجال لخم 

م من الِغلَظ واجلَفاء. وهو خلْم بن عديواشتقاق لَخ.  

عطاٌء جزلٌ، إذا : فَِعيلة من جزلت الشيَء، إذا قطعته، ويقال: فجزيله. بنو جِزيلة وبنو نمارة: فمن لَخم
. وما أبين اجلزالةَ يف فالٍن، أي الرجاحة. وحطَب جزلٌ، إذا كان ِقطَعاً كباراً ِعظاماً. رياًكان كث

  .فَرخ احلمام: واجلَوزل

رقيٍم، كذا قال الشموخنلٌ . وشجرةٌ عميمة. ومنهم بنو ع إذا كانت عظيمةُ كثريةَ األغصان، خنلٌ أعم
  .عروفأخو األب، م: والعم. عميم مبعنى

خالف : والعامة. والِعمامة معروفة، ألا تعم مجيع الرأس. كرمي األعمام واألخوال: ورجلٌ معم مخول
  .جثَّته وقامته: وعامة الرجل. اخلاصة
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  .بنو الدار بن هاينء: ومنهم

 وسلم، وأقطعهما النيب صلى متيم بن أوس، ونعيم بن أوس، وفَدا إىل النيب صلى اهللا عليه: فمن بين الدار
وليس للنيب صلى اهللا عليه وسلم قطيعةٌ غريمها . ِحبرى، وبيت عينون: اهللا عليه وسلم قطيعتني بالشام

  .بالشام

  .بنو عدي بن الذُّميل بن أَسٍس، هلم ِبيعة باِحلرية، وكانوا أشرافاً: ومنهم

يل من ذَِميل اإلبل، وهو ضربرعةواشتقاق الذُّمل ذميالً وذمالناً من السذْمي ل البعريمن سريها ذم  .

  .أصلُه الذي يبنى عليه: وأُس اِجلدار وأساسه. وأَسس اشتقاقه ِمن أسس اجلدار وغريه تأسيساً

ال يقْبل القَصِري : "قَِصري بن سعد، الذي كان مع جِذمية األبرِش؛ وله حديثٌ، يضرب به املثل: ومنهم
  ".أمر

ملوك اِحلية رهطُ النعمان بن املنذر بن املنذر بن امرئ القيس بن النعمان ابن امرئ القيس بن : ومنهم
. عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن احلارث بن سعود بن مالك بن عمم بن نمارة بن لَخم

  .كانوا ملوك اِحلرية مخس مائِة سنة

ولُ من ملَك من خلم؛ وهو قَتل الزباء، وملَك بعد جذميةَ األبرِش الذي يقال وعمرو بن عدي بن نصر أ
  .ملك ستني سنةً، وجِذميةُ ملك مائةً ومثاينَ عشرةَ سنة، وله حديث". شب عمرو عن الطَّوق: "له

  .والعمرد واحد، وهو الطويل. بنو العمرِط، بطن عظيم: ومنهم

مرعظيمومن الع وهو الطويل. ِط، بطن ،د واحدط والعمررموالع.  

  .بن متيٍم، الذي افتتح ِسِجستان: ومن العمرط

قال . حدسته أحِدسه حدساً، إذا صرعته: بنو حدٍس، بطن عظيم واشتقاق حدٍس من قوهلم: ومنهم
  : العباس بن مرداس

  قوم محدوساً وآخر حادسامن ال  ومعتَرٍك شَطْ الحبيا تَرى به

  .الظن: واحلَدس

حِجيت بكذا وكذا، أي ضِننت : واشتقاق حجوة من قوهلم. فائد بن أيب حجوة بن خيبري: ومن رجاهلم
  .فالنٌ حٍج بكذا وكذا، أي قَِمن به: ويقال. به

إنَّ مالك بن ذُعر من ولد : لويقا. مالك بن ذُعر، الذي استخرج يوسف عليه السالم من اجلُب: ومنهم
  .إبراهيم عليه السالم
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الشرعيب، والسبندي والسندري، والسرندى، : فولد مالك فيما يزعمون أربعةً وعشرين ابناً، منهم
وِمص ،رِفيواملَش ،ممح، واِخلضحمى، واملهذَّ، واملصفَّى، واألصفح والصدلَنواألخيلُ، والب ،يدعموس ،عد

  .ورحال، وذَيال، وقَيظي وصيِفي، وبيهس، وعسعس، والعملَّس، والعدبس، ومالِدس، والعرندس

. اجلريء املُقْدم، وهو من أمساء النمر: والسبندي. جنٍس من الثِّياب: الشرعيب منسوب إىل شرعب

دِرينمن الطري: والس ي من قوهلم. ضربدنره: والسه، إذا علوتديتنمن الطري : واألخيل. اسر ضرب
واألصفح رأس مصفَح، إذا كان فيه . ابلَندى املوضع، إذا صِلب وغلُظ: والبلَندى من قوهلم. معروف

: قال الراجز. اجلمع الكثري: واخلَضم. البحر الكثري اخلري: واِخلضم. الصلب الشديد: والصمحمح. طُول

: وبيهس. السيد الكرمي: والسميدع. صدعت الشيء: ِمفعلٌ من قوهلم: واجتمع اِخلضم واِخلضم وِمصدع

عسعس اللَّيلُ، : وأصل العسعسة اِخلفَّة، من قوهلم. اسم من أمساء الذِّئب: وعسعس. اسم من أمساء األسد
  : قال الشاعر. موضع معروف:  وعسِعسإذا خفَّت ظُلمته،

 كأنِّي ُأناِدي أو أكلَّم أخرسا  ألم تساِل الربع القديم بعسعسا

هو اسم من : والعرندس قالوا. ومالِدس قد مر. البعري الصعب: والعدبس. اسم من أمساء الذِّئب: والعملِّس
  .دهو الصلب الشدي: أمساء األسد، وقالوا

  رجال خوالن 

  .وخولن فَعالن، وقد مر. وامسه فَكْل بن عمرو

  .وقد مر. املَعافر باليمن، تنسب إليهم الثِّياب املَعافرية: ولد يفُر

  ئ رجال طي

أصل بناء طَي من طاٍء وواو، فقلبوا الواو ياًء فصارت ياًء : قال اخلليل. ولد طيئ بن أدد، وامسه جلهمة
: ويقال. مسي طيئاً ألنه أولُ من طوى املناهل: وكان ابن الكليب يقول. لة، كانَ األصلُ فيه طَوىثقي

  .وكذلك طويت البئر أطويها باحلجارة، وبه مسيت الطَّوي. طويت الشيء أطِويه طياً

  .مهمبنو جِديلة، وهي أمهم، وهم جندب وحور، يعرفون بأ: فمن قبائلهم

  .أي ضالل ال يهتدى ليلُه" حور يف محارة: "ومثلٌ من أمثاهلم. وحور من احلَور، وهو من الضالل

  .وهم رهطُ خوِلي بن شهلة الشاعر. فُعالن من رمت الشيء أرومه روماً: ورومان. بنو رومان: ومنهم

  .ُء من اجلَدعفَعال: واجلَدعاء. بنو جدعاء بن رومان: ومنهم

wثعلبة بن ذُهل بن جدعاء، وثعلبة ابن رومان، وثعلبة بن جدعاء، يقال : الثَّعالب وهي ثالثةُ أبطن: ومنهم
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  .ثعالب طييء: هلا

  : بنو تيم، الذين يقال هلم مصابيح الظالم، عليهم نزل امرؤ القيس بن حجر فقال فيهم: ومنهم

 بنو تيٍم مصابيح الظَّالِم  بن حجٍرأقَر حشَا امرئ القَيِس 

  .فلزمهم هذا االسم

أصلُ ذنب : و العكْوة. واشتقاق عكْوة من عقْد اإلزار، وهو أن تشده شداً جافياً. بنو عكْوة: ومنهم
  : قال الشاعر. عكَوت الِشيء أعكُوه عكْواً، إذا شددته: ويقال. الفَرس

  ثم يلْقَى في الغُلِّ واألكباِل  شاِطٍن عصاه عكَاه أيما

  .احلُر بن النعمان، كان له بالٌء عظيم يف اإلسالم أيام الردة: ومنهم

ميلٌ يف أحِد رسغي : والصدف. واألصدف، مأخوذٌ من الصدف. األصدف بن صلَيٍع الشاعر: ومنهم
 عن كذا وكذا، إذا صد عنه، فهو صادف والصدف وصدف فالنٌ. فرس أصدف واألنثى صدفاء. الفرس

  .من البحر معروف، واجلمع أصداف

ما انتِهب : مفِعل من أب ينهب إاباً، والنهب: ومنهب. منِهب بن جازيةَ بن خيبِري، وقد ربع: ومنهم
  .وهو النهاب أيضاً. من عسكٍر وغريه

  .لقَرثَع بن مشجعةعوانة بن شبيٍب بن ا: ومنهم

ومسجد بين فالٍن معان من الناس، أي . أَعنته أُِعينه إعانةً فأنا مِعني، وهو معان. فَالة من العون: وعوانة
  .بلْهاء: وامرأة قَرثَع. تقرثَع، إذا تقرد. والقَرثَع ِمن تقرد الصوف. كثري األهل

  .قيس بن متيم بن أيب ربيعأبو حارثة، ومسعود بن علْبة و: ومنهم

  .وِشهاب بن ُألم، كان شاعراً. إياس بن املُِجر، كان شاعراً: ومنهم

    

  .البرج بن مسِهر بن اجلُالس، وهو أحد املعمرين، وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

هماء، وهو بالقصر أشبروج السروج القصر أو بج، اشتقاقه من بره والبه كان عظيم اخلَلْق، فشبألن ،
  .بذلك

  .ِكندي بن حارثة، كان فارساً: ومنهم

  .جعفر بن عفّان، الشاعر املكفوف، شاعر الشيعة: ومنهم

  .بنو زنمة بن عمرو: ومنهم
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. مسهم أل. السهم املَِريش إذا استوت قُذَذُه: والَُّألم. بنو ْألم بن عمرو بن طريف، وإليهم البيت: ومنهم

  : وفَسر قوم بيت امرئ القيس

  كَرك ْألميِن على نابِل

  .ويف بعض اللغات الُّلؤمة. استَألم الرجل: والَّألمة مهموز، وهو السالح، من قوهلم. أي سهمني ألمني

  .أمحر بن زياِد بن يزيد بن الِكيس: ومن رجاهلم

  .ء، عاش مائيت سنٍةأوس بن حارثة بن ألٍم، رأس طيي: ومن رجاهلم

  .وأنيف بن حارثة بن الم، كان شريفاً، وهو أخو أوس

الربيع بن مري بن أوس، كان شريفاً مذكوراً، وِلي اِحلمى بظهر الكُوفة، والَّه الوليد بن عقبة، : ومنهم
ئرمان وميف ذلك الز رى قَدرء، واجلمع مرؤون: وكان لوالية اِحلمتصغري م .ر أخبمبذلك عيسى بن ع ر

  .بن رؤبة

  .ثعلبة بن ُألم، من ولده نوفل بن زبن بن مشجعةَ كان شريفاً: ومنهم

  .السيئ اخلُلق الزِعره: والشنظري. ِبسطام بن ِشنِظري بن أَناف: ومنهم

  : عرام بن املنِذر، املعمرين، وهو الذي يقول يف شعٍر: ومنهم

  على عهِد ذي القرنَيِن أو كنتُ أقْدما  دِري أأدركتُ أمةًواهللا ما أ

 جنَاِجن لم يكْسين لحماً وال دما  تَنِزعا عنِّي القميص تَبينا متَى

فأما أمر شنيع بين . ِذكر فالٍن أشنع، أي عاٍل مرتفع: وأشنع من قوهلم. بنو أشنع بن عمرو: ومنهم
وهذه غَدرةُ . وتشنع البعري إذا عدا عدواً شديداً.  األضداد، وتشنع الثوب، إذا تفزرالشناعة فأحِسبه من

  : قال الشاعر. شنعاء، أي مرتفعة الذِّكر بالشنعة

  تَقلَّدها أبوك إلى المماِت  غَدرةً شَنْعاء فيكم وكانت

  .بنو مصاٍد، وبنو حجية، وبنو ِقرواش: ومنهم

قال الشعر، ابن الزِبري . كروس بن زيٍد الشاعر، وهو الذي جاء بقَتل أهل احلَرِة إىل الكوفةال: ومنهم
األسدي :  

 خَبٍر للمؤمنين وِجيع على  لعمري لقد جاء الكروس كاظماً

القيس بن باعثُ بن حويص، وهو الذي أغار على إبِل امرئ القيس، فقال امرؤ : ومن رجاهلم يف اجلاهلية
  : حجر

بة خالٍد تالعفي الخطوب األوائِل  باعثٌ بنم ى ِدثَاردوَأو  w
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راعي امرئ القيس: ودثار.  

ومنهم عمرو بن ِملْقٍط الشاعر، وهو رئيس فارس، بعثَه عمرو بن هنٍد على مقدمته، فأخذَ من أخذ من 
  : ول عمرو بن ِملْقٍط خياطب امللك عمرو بن هندبين متيٍم يوم أُوارة وأحرقَهم بالنار، ويف ذلك يق

نمبلغٌ عمراً بأ م  ارة نبخلَق صلم ي المرء 

 يبقَى لها إالَّ الحجارة  األيام ال وحوادثُ

 أسفَل من ُأواره بالسفح  إن ِعجزةَ أمه ها

 وقد سلَبوا إزاره حيِه  الرياح خالَل كَثْ تَسِفي

  في القوم أوفَى من زراره  زرارةَ ال أرى فاقتْل

  .فكان هذا سبب توجيِه عمٍرو إىل بين متيم

اخليل يف حرب الفَساد: ومن بين أشنع ِقرية، الذي طعن زيدر بن أشنع، فارس البخمرو بن صالبقرية. ع :

  .اسم فرِسه

،نب بن أوٍس شاعرِهيك بن قَعاد، ونصالفوارِس بن م ييالفوارسوح سبوع .  

  .األسد الرهيص، شاعر، وهو جبار بن عمرو بن عِمرية، جاهلي: ومنهم

  .املفضل، أول من قال الشعر بعد طيئ": ومن الغوث

إياس بن قَِبيصة بن أيب غُفْر بن النعمان بن حية بن سعنة، ملك احلريِة بعد النعمان، وهو الذي : ومنهم
  .رى يتيمن به، وهو الذي هزم الروم ملا نزلوا النهروان، يف أيام برِويزكان كس

  .ِسقاء صغري ينتبذ فيه أو يستسقى فيه: والسعن. ما له سعنةٌ وال معنةٌ: وسعنة من قوهلم

    : اللَّجالَج بن أوٍس، الذي رثاه أبو زبيد فقال: ومنهم

اللَّجالج ناِحيغير أنج عيِد يوم   هدفارقتُه بأعلى الص 

  .حسان فارس الصبيب، الذي محلَ كسرى أُبرِويز على فرسه يوم ازم من بهرام شوبني: ومنهم

  .واحلُر بن عمرو بن ثَعلبة بن صبيح، الشاعر

  .يهماوالطِِّرماح بن عدي، الذي وفَد إىل احلسني بن علي صلوات اهللا عل

  .ثعلبةُ بن عبد عامٍر بن أَفْلَت، كان شريفاً، وهو صاحب وقعِة يوم املَجامر: ومنهم

سن زائدة يف يف : والثَّعل. اسم من أمساء الثَّعلب: والثُّعل والثُّعالة. ثُعلُ وسالمانُ وجرول: ومن قبائلهم
  .موضع. ثُعلو. هلا ِخلف الصق بضرعها: وشاةٌ ثَعالُء. اإلنسان

w  .بنو بحتر، وبنو عنين، وبنو عتود، وبنو فَِرير: ومنهم
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. وهو مأخوذ من الِعنان. وأعن الرجلُ الفرس، إذا حبسه ِبِعنانه. فُعيل من عن يِعن، إذا اعترض: فعنني

.  يف األمور مما ال يلزمهخيمةٌ من أغصان الشجر، واجلمع عنن ورجلٌ ِمعن، إذا كان يعترض: والعنة

  .وفرس ِمعن، إذا كان يعرتض يف جريه

  .اجلدي املستحِكم الذي قارب أن يكون ثَِنياً، واجلمع ِعدانٌ: والعتود

  : قال لبيد. ولد البقَرة الوحشية: والفَِرير والفُرار

خَنْساء ِرمت الفَِرير فلم يعيفُها   ضالشقَّائق طَو رضهاعغَاموب  

  .القصري من الرجال، وكذلك البهتر: والبحتر. بنو بحتر، بطن عظيم: ومنهم

  .بنو ِسلِسلة وبنو دغْش: ومنهم

وماٌء سلسلٌ . تسلسل الربق، إذا استطالَ يف عرض السماء. كلُّ ما تسلْسل من شيٍء: والسلسلة
  .قطع تستطيل وتتداخل:  وسالسل الرمل.وسلسال، إذا كان سهلَ املُزدرِد

  : وفيهم يقول حامت. تداغش القوم إذا تدافَعوا وتدارموا: واشتقاق دغْش من قوهلم

  مواقير من نَخْل ابن دغٍْش مكفَّفُ

  .عنترة بن األخرس الشاعر، جاهلي: ومنه

ما يتخذ للمرأة من الطعام : واخلُرس. اسقانا فالنٌ شربةً خرساء، إذا مل تسمع هلا صوتاً من خثور: ويقال
الرطَب خرسة مرمي عليها السالم، أي إنَّ اهللا : ويقال. اليت تصلح الطَّعام للوالدة: واحملرسة. عند الوالدة

  .جرةٌ ينتبذُ فيها: واخلَرس زعموا. عز وجلّ أطعمها إياه

  . يقال له مِجري اجلراد، كان عزيزاً منيعاًمدِلج بن سويد بن مرثَد، الذي: ومنهم

  .جلَي بن حوط، كان شريفاً: ومنهم

  : وابنه بشار، شاعر أدرك اإلسالم وقال. عِدي بن عمٍرو األعرج الشاعر: ومنهم

  إذا داِعي مناِدي الصبح قاما  الشِّعر واستبدلتُ منه تركتُ

كتاب عت  اهللا ليس له شريكاماا ووددامةَ والِندلم 

  .وبرة بن سالمةَ بن أوفر، الشاعر: ومنهم

. عمرو بن املسبح، أحد املعمرين، عاش مائةً ومخسني سنة، وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  : وهو الذي يقول له امرؤ القيس بن حجر

بٍل رتَِره  راٍم من بني ثُمِه من سكفَّي مخرج  
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ذَِرب وامسه سويد بن مسعود بن جعفر بن عبد اهللا بن طَِريف ابن حيي الشاعر، وكان ذِرب : نهموم
  .حكَم يف اجلاهلية ِبحكٍم وافق السنة

  .واألغشم من الغشم، وهو الظُّلم والبغي. األخيل، وهو أبو الِقذَام بن عبيد بن األغْشم الشاعر: ومنهم

  : وفيه يقول الشاعر. ِمرية الدليل، دليلُ خالٍد بن الوليدرافع بن ع: ومنهم

  فَوز من قُراِقٍر إلى سوى  عينَاً رافٍع أنَّي اهتدى ِهللا

رجلٌ وسيم : أو من قوهلم. واشتقاق قَسامة من القَسم، وهو اليمني. قَسامة بن رواحة الشاعر: ومنهم
  : قال الشاعر. نةُ وجنةُ الوجهالوج: والقَِسمة. قسيم، أي مجيل

دنانيراً على قَِسماتهم كأن  لقاء كان قد شفَّ الوجوه وإن  

  .احلر الشديد: والقَسام. النصيب: والِقسم. قَسم الشيء بني اثنني أو مجاعٍة، وهو مصدر: والقَسم

  . إىل ِصفَنيوألم بن عدٍي، استخلفه علي عليه السالم على املدائن حني رحلَ

: اهليثم: ويقال. فرخ النسر: واهليثم. اهلَيثم بن عدي، صاحب األخبار والسير: ومن رجاهلم يف اإلسالم

  .ضرب من الشجر

  .بنو هذَمة بن عناب: ومنهم

    : بنو شمر الذين ذكرهم امرؤ القيس فقال: ومنهم

  نَخَْل قَيِس بن شَمرا

أسد ِجرفاس، والنون فيه : واشتقاق اجلرنفَس من الصالبة والشدة، من قوهلم. س الشاعراجلَرنفَ: ومنهم
  .زائدة

  .قيس بن عازٍب الفارس: بنو ِسنِبس، وأصله من اهلزال واليبس، منهم: ومنهم

  .فةزيد بن حصني بن وبرة، صاحب اخلوارِج يوم النهروان، وكان من عباد أهل الكو: ومنهم

  .األسود بن عامر، كانا سيدين رئيسني: عامر بن جوين، وابنه: ومنهم

وأخزم . وحامتُ بن عبد اهللا بن سعد بن احلَشرج بن أخزم. أخزم بن أيب أخزم، جد حاِمت طيئ: ومنهم
  : الذي يضرب به املثل فيقال

  ِشنشنةٌ أعِرفُها من أخزِم

  : قال الشاعر. اِحلسي الصايف املاَء البارده: شرجواحلَ. أي نطفةٌ شنشنها أخزم

  شُرب النَّزيف ببرِد ماِء الحشْرِج
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  .صوت جيئ من الصدر عند السعال أو املرض: واحلشرجة

  : قال الشاعر. الغليظ من اإلبل وغريها: والوهم. عمرو بن وهم بن حويص: ومنهم

  إالَّ النَِّحبزة واأللواح والعصب  جمٌل وهم وما بقيتْ كأنَّها

. إشراف األذُن وانقالبها حنو الرأس: والقَنف. واشتقاق قُنافة من القَنف. يزيد بن قُنافة الشاعر: ومنهم

  .كمرةٌ قَنفاء؛ الستدارا وقد مست العرب قُنافة، وقُنيفاً، وأقنف: ومن ذلك قيل

. القَصري: واحلَنبل. وله حديث. بن مر، الذي أجار امرأ القَيس بن حجرأبو حنبل، وهو جارية : ومنهم

  .حنبل: ويقال للقرو القصري

وكلُّ شيِء طولَته فقد طَرمحته قال . الطويل: والطِرماح. الطِّرماح بن حكيم بن نفٍْر الشاعر: ومنهم
  : الشاعر

 دت من ذُؤابة نيِقما امت مثل  طرمحوا الدور بالخَراج فأضحتْ

ال يف الِعري : "ومن ذلك قوهلم. الذين ينِفرون بنفوره: ونفْر إما من النفور عن الشيء، وإما من نفَِر الرجل
  .، أي ال ممن خيرج يف الِعرب للتجارة، وال ممن ينف يف احلرب"وال يف النفري

  .انُ اهللا عليه يف الراية يوم ِصفِّنيقَيس بن عائٍذ، الذي خاصم علياً رضو: ومنهم

  : وعبدلُ بن اجلُعل، صحب عِلياً رضي اهللا عنه وفيه يقول ابن أيب الزعراء الشاعر

 في الجاهلية سنَّةَ اِإلسالِم  منّا الذي حكَم الحكومةَ وافقَتْ

 الذي قَتل أُطَيطَ املقاِنب الطاِئي، عمارة بن حرِب بن ألٍم الشاعر، وكان من الفُرسان، وهو: ومن الغوث
  .وكان فارس جِديلة

اخلَشخاش، وامسه حناش بن أيب كَعب بن عبد اهللا بن سعد ابن فَِرير، الذي كان فيه بدُء حرب : ومنهم
  .الفَساد

  .وجوشن بن وِديعة، الشاعر

  .عارق، وهو قيس بن ِجروة الشاعر: ومنهم

وكان عمر رضي اهللا عنه والّه قضاَء . ن على طييء الشاِم مع معاويةَ، وقُِتل ِبِصفَنيوحابس بن سعٍد، كا
  .محٍص مث عزلَه

اسم من أمساء الثَّعالب، وهي األنثى خاصة، : والثُّرملة. ثُرملة بن شعاث بن عبد كُثْرى الشاعر: ومنهم
: وكُثْرى. وكلُّ شيء بددته وفرقته فقد شعثته. ثفُعال من الشعث؛ رجلٌ شِعث الرأس وأَشع: وشعاثٌ

وكثرت بنو فالٍن بين فالن، إذا كانت أكثَر منهم، فالفاعل كاثر . تأنيث أكثَر، كما أنَّ كُربى تأنيث أكرب
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  .واملفعول مكثور

  .خلطاً خفيفاًشمجت الشيء، إذا خلَطْته بيدك : فَعلَى من قوهلم: وشمجى. بنو شمجى: ومنهم

صنم كان لطييء، وكان ال : مالك بن كُلْثوم بن ربيعة، وهو الذي يقال له مخِفر الِفلْس والِفلْس: ومنهم
  .تخفر ذمته، فأخفره مالك، وله حدث

  : جبلةُ بن مالٍك، هذا الذي يقال له ابن شيماء، الذي ذكره زيد اخلَيل فقال: ومنهم

  تَغَنَّى بنا سكران أو متساِكرا   ِلشَيماء هاهناأن ابناً تُِبئتُ

  .إياس بن األرت الشاعر: ومنهم

  .بنو نبهان بن عمرو: ومنهم

  : قال الشاعر. احلاذق بالشيء: والنابل. بنو نابل، بطن: ومنهم

  شديد الوصاِة نابل وابن ناِبِل

نبلين : ويقال للرجل. تنبل الرجلُ، إذا استنجى: ويقالحامل النبل : أي حاذق وابن حاذق، والنابل
والنبل من األضداد، . ِجيفة امليت: والنبيلة زعموا. أحجاراً، أي أعِطين أحجاراً أستعملُها يف ذلك املكان

    : قال الشاعر. للشيء النبيل والشيء اخلسيس

  وداً شَصاِئصاً نَبالُأورثَ ذَ  أن ُأرزَأ الكرام وأن افرح

  .عبد عمٍرو بن عمار بن أُمتى الشاعر، جاهلي: ومنهم

اء، وهو املُقْعد الشاعر، جاهليدوالع.  

  .وحريث بن يزيد بن املختِلس، كان فارساً

  .وبهدلٌ، الشاعر

  .القَشعم بن ثعلبةَ، قاتلُ داهر ملك اهلند: ومنهم

  . جويٍن الشاعراألسود بن عامر بن: ومنهم

  .وحبِشي بن حارثة، اجلراح الفارسي

وكان . زيد اخليل بن مهلهل، فارس مشهور وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومات يف رجوعه: ومنهم
ونَ ما ما ذُِكر يل أحد فرأيته إالَّ كان د: مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلري، وبسطَ له رداءه، وقل

  .وِصف، إالّ زيد

  .عويج بن الضريس، الشاعر: ومنهم

  .األعور، وهو حريث بن عناٍب الشاعر، الذي كان يهاجي جريراً: ومنهم
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  .ومسي اِملشر حلمرته. بنو اِملشِر: ومنهم

  : سدوس بن أَصمع، الذي ذكره امرؤ القيس: ومنهم

   مثِل بيت بني سدوساببيٍت  ما كنتَ مفتِخراً ففاِخر إذا

: ويف الترتيل. إذا قطعته. جبت الشيَء أجوبه جوباً: فعال من قوهلم: جواب. جواب بن نبيط: ومنهم

واِملجوب معروف، وهو احلديدة، اليت يستعِملها . واهللا أعلم. ، أي قَطعوه"جابوا الصخر بالواِدي"
تصغري أنبط، واالسم النبط، : ونبيط. حفْرة بني البيوت، ألنها اجنابت: واجلَوبة. احلدادون، غليظةُ الرأس

نبط البِئر، وهو أولُ ما : والنبط. وهو الفَرس الذي ابيض بطُنه وما سفَل منه، وأعاله من أي لوٍن كان
  : قال الشاعر. تستخرجه من ماِئها

ه قريباه ال ينال عدوله  تَرطاً، عند الهواِن قَطوبنَب   

  .واستنبطت هذا األمر إذا فكَّرت فيه فأظهرته. واستنبط فالنٌ بئراً وأنبطها، إذا حفَرها

. وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يِسلم. وزر بن جابر، وهو الذي قَتل عنترة العبسي: ومنهم

ومسي وزير اخلليفة ألنه يتحملُ عنه أوزاره؛ . اإلمث: والِوزر"  ال وزركَالَّ: "ويف الترتيل. امللجأ: والوزر
أهل اللغة، وقل قوم ه عليه: كذا قال بعضته على كذا وكذا، إذا أعنترِزير املُِعني، ِمن وازالو.  

. لعني والوِرِقما كان من ا: فالصامت. لفالٍن من املال صامت وناطق: يقال. بنو الصامت: ومنهم

  .ما كان من املاشية: والناطق

جد حميد ابن قَحطبة، الذي يقال له حميد : وقَحطَبة. قَحطَبة بن شِبيب، أحد نقباء بين العباس: ومنهم
الطُّوسي.  

يب الغنم فتبولُ داٌء يص: كثري البول والبوال: رجلٌ بولَةٌ: فَعالن من قوهلم: وبوالن. بنو بوالن: ومنهم
  .حتى متوت

  .ِمعتر، أحد فُرسام، قَتل ملكاً من ملوك بنو جفْنة كان غَزاهم: فمن بين بوالن

  .بنو صيِفي، وهو سادن الِفلْس: ومنهم

  .خالد بن عنمة الشاعر، جاهلي: ومنهم

  .اِخلفَّة يف ِقصر جسم: والقلطفة. قَلْطَف الكاهن: ومنهم

  شيرة العرجال سعد 
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ذحجذحج، ومد، وهو ممالك بن أد ذِحج، ولدون موا: يسممهم فسِلدت عليها أمة وذِْحجاً: أكَمم .

  .ذحجت األدمي وغريه، إذا دلَكُته: مفِعل من الذَّحج، من قوهلم: ومذْحج

. كُرة؛ وهي اخلشبة اليت تسمى القاقَِبنيعلَة بن جلْد وعلَة اسم ناقص، مثل قُلَة و: فمن بين سعد العشرية

  .فكأنَّ علَة من عالَ يعلو. وكُرة من كرا يكرو. فاشتقاق قُلٍَة من قال يقْلو، من العدو الشديد

: والنخاع. ومسي النخع ألنه انتخع عن قومه، أي بعد عنهم. النخع قبيلة، وأخوه جسر: فمن بين علَة

بة تنتِظم قَفَار اإلنسان وغريهعص . حها ليخرج دمبعد ذَب مالد حرها ليخرجن عت الشاةَ إذا شققتخون
  .فؤادها

  .والصالءة معروفة، صالئة العطاِر، وامسه معاوية بن حزن بن موألة. فمن قبائل النخع صالَءة، ورزام

  .ثُّ، بطناحلماس، واحلارث، وهو خيثمة، بطن؛ وكَعب، وهو األر: ومنهم

تة: واألرسبت: يقال. الرجل الذي يف لسانه حتاِخلرتير . رجلٌ أرثُّ، وهو الر تأنّ الر قوم و زعم
  .وال أعلم صحته، واجلمع رتوت. الذَّكَر

    

وهو . س هذا موضعهوالبِن الكلبي يف املَدان خرب لي. عبد املَدان، وعبد اِحلجر بن عبد املَداِن: ومن رجاهلم
. وقد وفَد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحِسب أنَّ املَدان صنم، واشتقاقه من دان يدين. البيت

  : قال الشاعر. الطاعة والدأب: والدين. اجلزاء: والدين

 دينُه أبداً وديني أهذا  تقول إذَا درأتُ لها وِضبني

موا يف التعذَ أخاه يف ِدين املَِلك: "رتيلوقال يف الطاعة زأخين. أي يف طاعة املِلك" ما كانَ ِلياِمللّة: والد .

واشتقاق املدينة كأنها مفِْعلة من هذا وكان األصل مدينة مفِْعلة، فقلبوا كسرة الياء على الدال وأسكنوا 
  .احلساب؛ وهو راجع إىل اجلزاء: الدين: وقال. الياء

لربيع بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد املَدان، قتلَه بسر ابن أيب أرطاةَ ملَّا بعثه معاويةُ إىل ا: فمن رجاهلم
  .اليمن؛ وله حديث

رادابر بن مالك، وهو ممن. وحيد باليي مراداً ألنه أول من مترما مسوإن.  

  .ويزيد بن عبد املَدان، كان شريفاً شاعراً

  .ان، قتلَه جرمواحلارث بن عبد املد

  .وزياد بن النضر، شهد مع علي رضي اهللا عنه املَشاهد كلَّها، وكان على املقدمة يوم ِصفِّني

  .وأصعر بن احلارث، صاحب القادسية على بين احلارث
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  .وجعفر بن علْبة، كان شاعراً فارساً يغري على بين عقَيل، فقُِتل صرباً باملدينة

 املدان أحد بيوتاِت العرب الثَّالثة، وهم بيت زرارة بن عدس يف بين متيم، وبيت حذَيفة بن بدر وبنو عبد
  .يف فَزارة، وبيت عبد املدان يف بين احلارث

وِلي خراسان وفتح . الربيع بن ِزياد بن النضر بن ِبشر بن مالك بن الديان بن عبد املَدان: ومن رجاهلم
دلُّوين على رجٍل إذا كان وهو أمري فكأنه ليس بأمري، وإذا كان :  عمر رضي اهللا عنه يقولبعضها، وكان

وكان خرياً وكانت له مرتلةٌ عند عمر بن اخلطّاب رضي اهللا . ليس بأمري فكأنه أمري بعينه، ِمن تواضعه
  .عنه

  .املهاجر بن ِزياد، قُِتل مع أيب موسى ِبتستر: وأخوه

  .م بن حزن بن زياد، وقد رأس، وكان شاعراًاملخر: ومنهم

: واخلَورمة. واملَخِرم النقْب يف اجلبل، واجلمع املخارم. مفعل من اخلَرم، وهو خرمك الشيء: ومخرم

العظم الناتئ يف : والعير. مخِرم الكَِتف، وهو موضع انقطاِع عيره: واخلرم. الصخرة يكون فيها نقْب
  .طهوس

  .ولد الثَّعلب: واِهلجِرس. اِهلِجرس بن احلُر، كان جواداً شريفاً: ومنهم

  .مرسوع بن احلارث، قتلته بنو أسٍد يف اجلاهلية: ومنهم

  .احلارث بن زياد بن الربيع، مل يكن يف األرض عريب أبصر منه بنجم: ومنهم

  .ن على عثمان رضي اهللا عنه حتى قُِتل عثمانأحد السبعة الذين قصدوا يف الطَّع: وسعد بن متيم

  .يزيد بن أبانَ الشاعر، نابغة بين احلارث، وقد مر: ومنهم

. خِديج كان شاعرا: وأخوه. بنو اِحلماس، وقد مر منهم النجاشي الشاعر، وامسه قَيس بن عمرو: ومنهم

. كشفُك الشيء وحبثُك عنه: والنجش. من النجشوالنجاشي اسم ملك احلبشة، فإنْ جعلته عربياً فهو 

عبد كان لقيس بن مسعوِد بن قيس : ومنجش. ورجل ِمنجش ونجاش، إذا كان يكِشف عن أمور الناس
: بن خالد، وكان كسرى وىل قيساً اُألبلَّة وجعلها طُعمةً له، فاتخذَ منجش املَنجشاِنية، وكان يقال هلا

وضة اخليلر.  

املأمور، وهو احلارث بن معاوية الكاهن، وكانت مذِْحج يف أمره تتقدم : ومن فرسام املذكورين
  .وتتأخر

. ومسي ذا املَروِة ألنه رمى رجالً مبروٍة فقتلَه. سلَمة ذو املَروة بن صالة بن كعب، وقد رأس: ومنهم

  .وأحِسب أنَّ اشتقاق مروانَ منه. ل، واجلمع مرواحلجارة تكون يف سفوح اجلبا: واملَرو

w  : مزاحم بن كعب بن حزن، هو الذي يقول له عامر ابن الطُفَيل: ومن فرسام
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  ولقد حفظتُ وصاة أم األسوِد  رأيتُ مزاحماً فكِرهتُه ولقد

ر هذا فقأ عني عامر بن الطُّفيل يوم ومسه. الطُّفيل اللَّجالَج، وأخوه مسِهر، كانا فارسني بطَلني: ومنهم
  : فَيِف الريح بالرمح، وفيه يقول عامر

  لقد شان حر الوجِه طعنةُ مسِهِر  وإذا عمِري علي ِبهيٍن لَعمِري

    

صنم : ويغوث. عبد يغوثَ بن احلارث بن وقَاص، قُِتل يوم الكالب وكان عل مذِحج يومئٍذ: ومنهم
  . وقد ذُكر يف الترتيلمعروف،

  : شِريك بن األعور، وهو الذي خاطب معاوية وله حديث، فقال يف ذلك: ومن رجاهلم

  وسيفي صارم ومعي لساني  معاويةُ بن حرٍب أيشتُمني

بنو ربيعةَ بن مالك ابن ربيعة، وهم فوارس األغراض؛ : وزهرية، وقَطَن وجفْنة، وعمرو، وزيد، وجمانة
  .ة ال يخطئونوكانوا رما

  : وأياه عني عمرو بن معد يكَِرب بقوله. أُبي بن معاوية بن صبح، كان فارساً، وأخوه كان شاعراً: منهم

وِعدني وابناِدراً ببٍح سص  ِجيرما له ما عشتُ في الناس م  

رجل معوه، إذا كانت : مواشتقاق عاهانَ من العاهة؛ من قوهل. عاهانُ بن الشيطان، كان شريفاً: ومنهم
ورجل مِعيةٌ، . رجل معوه، إذا كانت به عاهة: من قوهلم. ورجل مِعيةٌ، إذا وقعت يف إبله عاهة. به عاهة

  : قال الراجز. وعوه باملكان، إذا أقام به. إذا وقعت يف إبله عاهة

  شَْأٍز بمن عوه جدب المنطَلَقْ

هقيم بهاملوضع الذي : واملعوي.  

والقُنان بضم . قَن يف اجلبل واقْتن، إذا صار يف قُنِته، أي أعاله: واشتقاق قَنان من قوهلم. بنو قَنان: ومنهم
عبد : وقال بعض أهل اللُّغة. العبد بني العبدين؛ واجلمع أقنان: والِقن. ردن القميص، لغة ميانية: القاف

  .مع ِقن، الواحد واجلمع فيه سواءِقن، وعبداِن ِقن، واجل

احلُصني ذو الغصة، كان فارساً، رأس بين احلارث مائةَ سنة، ومسي ذا الغصة ألنه كان : فمن بين قَنان
وأصل الغصص بالريق وحنِوه؛ فإذا كان بالريق فهو غَصص، وإذا . يغتص إذا تكلَّم، يصعب عليه الكالم

.  شرق، فإذا كان من مرٍض أو ضعف فهو جرض، فإذا كان من كَرٍب أو بكاء فهو جأْزكان باملاء فهو

  .جنز يجأَز جأَزاً

w  : شداد بن األوبر، من فُرسام؛ وهو الذي عنى النجاشي بقوله: ومنهم
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 بلَّ شداد دِريسيِه دما ما  باهللا لو نحن أجرنْا القشعما

رواشتقاق األوببالو ر. ر من البعري إذا كان كثريبة: والوبر من . دويار، وبنات األوبمعروفة؛ واجلمع ِوب
  : قال الشاعر. الكمأة، صغار سود

  ولد نَهيتك عن بناِت األوبِر  جنْيتك َأكْمؤاً وعساقالً ولقد

  .تص أثرهاووبرت األرنب توبرياً، إذا مشت على وبر قوائمها لئال يقْ

هجومت البيت إذا هدمته، فالبت : فيعالن من قوهلم: وهيجمان. اهلَيجمانُ بن مالك: ومن رجاهلم
  : قال الشاعر. مهجوم، إذا كانَ من شعر

مهجوم بيتٌ أطافتْ به خرقاء  

  : لةهند بن أمساء، الذي قَتل املنتشر بن وهٍب الباهلي وله يقولُ أعشى باه: ومن رجاهلم

  هند بن أسماء ال يهِنئ لك الظَّفر  في حرٍم منّا أخا ثقٍة قتلتَ

هنيد، والتهنيدد من التكون: واشتقاق ِهننة والسقال الراجز. املالي :  

نَّادة التَّهنيدمن ه شاقَك  

املائة من اإلبل : اسم وهنيدةُ: ادوهن. ِجيل معروف تنسب إليهم السيوف اهلندية واِهلندواِنية: واهلند
  : قال الشاعر. معروفة، ال يدخلها األلف والالم

  ما في عطائهم من وال سرفُ  هنَيدةَ يحدوها ثمانيةٌ أعطَوا

قَيتِني س: ويقال. وهو السلو والسلوان. مفِعلة من أَسلَيته عن كذا وكذا: بنو مسِلية، بطن ومسِلية: ومنهم
فأما سْألت السمن فمهموز، أَسلَوه سًأل، وهو السالء . عنِك سلوةً، أي عِملِت يب عمالً سلوت عنك

خرزة من خرز األعراب يعلِّقوا على العاشق ليسلو : موضع معروف، والسلْوانة: والسلَي. ممدود
  .بزعمهم

  ع خقبائل الن

  .رة األبيض الشاعر، جاهلياحلارث بن ثعلبة بن ناش

  : كعب بن رداة، الذي طال عمره فقال: بنو رداةَ، من ولده: منهم

 بنين ال وال بناِت أبو  يبقَ يا خَلْدة ِمن بناتي لم

  من مسقَط الشِّحِر إلى الفراِت  وال عقيم غير ذي بتاِت
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 مشتٍر أبيعه حياتي هل  إال يعد اليوم في األموات

    

ِمردى حروٍب، : ومنه قوهلم. رديته بالصخرة أرديه ردياً. الصخرة اليت ترِمي ا حجراً لتكسره: والرداة
وردى . رِدي يردى ردى فهو رٍد كما ترى، يف وزن فَِعل. املوت، معرو: أي يقذَف به فيها والردى

  .وردؤ الرجلُ فهو رديٌء واملصدر الرداءة مهموز. شيالبعري والفرس ردياناً، وهو ضرب من امل

  .األشتر، وهو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن مسلَمة بن ربيعةَ ابن احلارث بن جِذمية: ومنهم

  .بنو جسر بن سعد، وقد مر ذكره: ومنهم

وأدمي مأروط، إذا دبغَ . ضرب من النبت، واجلمع أراطَى. واألرطى. احلجاج بن أرطاةَ الفقيه: ومنهم
  .باألرطى

  .إبراهيم بن يزيد الفقيه: ومنهم

  .ِسنانُ بن أنٍس، قاتلُ احلَسني عليه السالم: ومنهم

  .شِريك بن عبد اهللا القاضي، وحفْص بن ِغياٍث، وِلي القضاَء أيضاً: ومنهم

 صاب علي بن طالب رضوانُ اهللا عليه، كُميلُ بن زياِد بن نِهيك بن اهلَيثم،: فمنهم. بنو صهبان: ومنهم
  .ولد النسر: واهليثم. الشجاع: وكُميل من الكمال والنِهيك. فقتلَه احلجاج بعد ذلك

أجهش الرجل : فعيلٌ من قوهلم: األرقم بن جِهيش، وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وجِهيش: ومنهم
  : قال الشاعر. إذا هم بالبكاء

 حملتُك سبعاً بعد سبعينا وقد   تشكِّي إلي النَّفس مجِهشةًجاءت

العريان بن اهليثم بن األسود بن أُقَيش، ويلَ شرط الكوفة خلالد بن عبد اهللا، : ومن رجاهلم يف اإلسالم
  .وكان خطيباً شاعراً

: ويقولون. أي ناعم ساكنعيش راٍه، : وهو فُعال من قوهلم. بنو رهاء ممدود، بطن: ومن قبائل مذحج

. هو العلو منها: واختلفوا يف الرهو فقالوا. الفَضاء من األرض: أَرِه على نفسك، أي ارفق ا، والرهاء

  .وهي الرهوةُ، إما ارتفاع وإما هبوط، كأنها من األضداد. هو املُتهِبط منها: وقالوا

يقال هلم جنب . احلارثُ، والغِلي، وسيحان وشِمران، وِهفَّانبنو منبه بن حرب بن يزيد، و: ومن بطوم
  .ألنهم جانبوا قومهم

وأما الصدى بفتح الصاد، . مسعت صداَءه، أي ِصياحه: فُعال من قوهلم: وصداء. بنو صداء: ومنهم
  .فالصوت الذي يرِجع إليك من جبٍل أو واد
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  .وجعِفياحلكَم : ومن بين سعد العشرية

  .بنو جشم، وبنو ِسلِْهم، وبنو مظَّةَ: فمن بين احلكم بن سعٍد

  .رمان الرب: واملظُّ. اسلَهم الرجلُ، إذا ضمر وِجسم مسلَِهم: واشتقاق ِسلِهم من قوهلم

وهو موىل . ساناجلراح بن عبد اهللا بن جعادة بن أفلَح بن احلارث بن دوة، صاحب خرا: ومن بين احلكم
  .القَفر من األرض: والدوة والدو. فُعالة من اجلَعد: وجعادة. هانٍئ، أيب أيب نواس

   عفيقبائل ج

وضربه حتى اجنعف، أي . جعفت الشيء أجعفه جعفاً، إذا اقتلعته من أصله: واشتقاق جعفي من قوله
  .، أي تنقلع ِبمرٍة واحدة "حتى يكونَ اجنعافُها مرةً: "يف احلديث. انصرع

. وكان فارساً، قتلَته بنو جعدة بن كعب. أمساء بن دهر بن احلَداِء، قد رأسهم دهراً: ومن رجاهلم

  : قال الراجز. واحلُداء معروف. حدوت اإلبلَ أحدوها حدواً: فَعال من قوهلم: واحلَداء

الِفداء دوتُها وهي لكح  اإل إن غناءداءبِل الح 

بنو شراحيل بن الشيطان بن احلارث، رأَسهم دهراً، وكان بعيد الغارة، وهو الذي يقول له عمرو : ومنهم
  : بن معدي كرب

 بها شَراحيٌل ويبِدي يعيد  وهم بثُّوا على الدهنا جيوشاً

  .راحيلعلقمة احلَراب بن مالِك بن حجر، رأسهم دهراً بعد ش: ومنهم

  .ضرب من احلَلْي: واجلُمان. جمانة بن شريٍح الشاعر: ومنهم

أغمضت عن كذا وكذا، وغمضت : مفِْعل من قوهلم: واملُغِمض. املُغِمض، وهو قيس بن املثَلَّم: ومنهم
تزوم. عنه، إذا جتاوغميض واحد، من الناض والتمض والغمض. والغمالغامض من املُنهِبط: والغ 

  .األرض، واجلمع أغماض وغموض

اجلَراح بن حصني، الذي قال له عبد اهللا بن الزبري ملا والَّه وادي القُرى فنهب تمره، فجعل يضِربه : ومنهم
  !".أكلت تمِري وعصيت أمري: "بالدرة ويقول

  .زحر بن قَيس، كان شريفاً فارساً، وأوالده أشراف: ومنهم

    

يا أهلَ الشام، ما كانت : وجبلةُ بن زحر، قتل يوم دير اجلماجم وحِمل رأسه على رحمني، فقال احلجاج
  .فتنةٌ قطُّ فَتجلت حتى يقتلَ عظيم من عظماء اليمن، وهذا من عظماِئهم
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  .وجهم بن زحر، دخل هو وسعد بن جنٍد األزدي على قتيبة فقتاله

  .حر، كان فارساًجمال بن ز: ومنهم

شعر وحف، إذا كان كثري : والوحف من قوهلم. الوحف، وهو مالك بن ثَعلبة، قد رأس دهراً: ومنهم
  .النبات؛ وكذاك الشجر، إذا كان كثري األوراق

  .سلَمة بن يزيد بن مشجعة، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  . بن عمٍرو، الفاتك الشاعرعبيد اهللا بن احلُر: ومنهم

  .القَشعم بن عمرو، كان سيداً جواداً: ومنهم

وسهم زاجل، إذا . قليل: عطاٌء مزلَّج: يقال. وأصل التزليج الِقلّة. عبد اهللا بن مطَر، يلقب مزلِّجاً: ومنهم
  .مر على وجه األرض

  : ببيٍت قالهاألسعر بن أيب حمرانَ الشاعر، ومسي األسعر : ومنهم

 لئن أنا لم ُأسِعر عليهم وُأثِقِب  فال تَدعني قومي لسعِد بن مالٍك

ومساه امرؤ القيس . الشويعِر، وهو حممد بن حمران، وهو أحد من سمي يف اجلاهلية حممداً: ومنهم
  .شويعراً

ه وسلم ورحلَ إليه، فقِدم املدينةَ وقد سويد بن غَفَلة بن عوسجة الفقيه، أدرك النيب صلى اهللا علي: ومنهم
: قُِبض عليه السالم، وصِحب أبا بكٍر وعمر وعثمانَ وعلياً رضوان اهللا عليهم واشتقاق غَفَلة من قوهلم

  .ال علَم ا: وصحراُء غُفْلٌ. ال آثار ا: وناقةٌ غُفْلٌ. غفّلت الشيَء، إذا سترت عنه

كدعت الشيء، إذا كففته وقهرته، : فُعال من قوهلم: وكُداع.  وامسه معشرالكُداع، وقد رأسهم،: ومنهم
  .لين ذليل: ورجلٌ كُدعة. أكدعه كَدعاً

  .أبو عِمرية عروةُ بن جابر بن عائذ: ومنهم

  .وِدينار بن بادية، الشاعر

  .وجابر بن يزيد بن براء الفقيه

  .واملختار بن كعٍب، الشاعر

  .عثاء، الشاعرأبو الش: ومنهم

  .البراء بن ِعكِرمة، له بئر املبارك يف جعِفي، يف مقبرة جعفٍّي بالكوفة: ومنهم

  .أبو خيثمة متيم بن معاوية، الفقيه: ومنهم

  .احلجاج بن مسروِق بن كَِتيف بن الكُداع، قُتل مع احلسني رضي اهللا عنه: ومنهم
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  .ومتيم بن عبد اهللا، كان فارساً شجاعاً

  .عبد اهللا بن إدريس الفقيه، من الزعافر: مومنه

كان أصلُ ذلك أنَّ احلَدأ ". ِحدأَ ِحدأَ، وراءك بندقة: "بنو بندقة، قال الشرقي يف قول الصبيان: ومنه
  .ِحدأة وراءك بندقة: أغارات على بندقَة هؤالء فقال الناس

  :  لقولهاخلَِلج الشاعر، وامسه عبد اهللا ومسي اخللج: ومنهم

ود من الغوادي  تخالج األشطان فيها كأنتَج شآبيب  

ر صغري يختلج من ٍر : واخلليج. خلجت الشيء من الشيء، إذا انتزعته منه. وأصلُ اخللْج من االنتزاع
 يصيب الطَّري داٌء: واخلَلَج. اختلَجت عينه، كأنه حترك، وزوالُ شيٍء عن شيء: وقوهلم. كبري أو من حبر

  .بطن يزعمون أنهم من قريش، منهم ابن هرمة الشاعر: واخلُلْج. فتسترخي أجنحتها فتسقُط

كان العدلُ على شرط تبع، فكان تبع إذا أراد قتل . ابنا جزء بن سعد العشرية: احلمد والعدل: ومنهم
  .وِضع على يدي عدل: رجٍل دفَعه إليه، فقال الناس

وأخذَ . أبو اجلَنوب سالَّم بن حري الشاعر، شِهد قتلُ احلسِني صلوات اهللا عليه، وكان يِعني عليه: ومنهم
  .مجالً يستقى عليه، فسماه حسينا

  .وقد رأس، ِمن ِقبلِه نالت ِوالدةُ مذحج النيب صلى اهللا عليه وسلم. مالك بن مشوف بن أسد: ومنهم

  : قال الشاعر. شفت الشيء أشوفه شوفاً، إذا جلَوته وحسنته:  قوهلمومشوف من

  ركَد الهواجر بالمشُوف المعلَِم  شِربتُ من المدامِة بعدما ولقد

  .وامرأةٌ مشوفة، إذا تزينت. شوفت املرأةَ، أي جلوتها: يعين الدينار، ومنه قيل

الصلْب : واألخشن من الرجال. فيعلة من اخلُشونة: وخيشنة.  من رجاهلمخيشنةُ بن جابر، كان: ومنهم
  .غليظة صلبة: وكذلك صخرةٌ خشناء. الشديد

    

من : وإمنا قال. زبدته أَزِبده زبداً. العطية: تصغري زبد، والزبد: وزبيد. بنو أَوٍد، ومنبه، وهو زبيد: ومنهم
وزبد البعِري والبحر وغِريه . ضرب من النبت: والزباد. والزبد معروف.  فسمى زبيداًيزِبدين ِرفْده؟

  .والزبادةُ، هذا الطِّيب، ال أدري ما أصله. نفْشه، عريب معروف: وتزبيد القُطن. معروف

  .أُويس القَرينّ: بطنان، منهم: بنو ألْوذَ وقَرٍن: ومنهم

  .الذَ بالشيء يلُوذ لَوذاً ولَوذاناً:  من قوهلمأفعلُ: وألْوذ

عمرو بن معِد يكرب بن عبد اهللا بن عمرو بن عصم ابن عمرو بن زبيد، فارس العرب، : ومن بين زبيد
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  .أدرك اإلسالم وشِهد القادسية، ومات على ِفراشه من حيٍة لسعته

: ومحِميةُ مفِعلة من قوهلم. قَاسم يوم بدر، وهو حليف لبين جمحمحِميةُ بن جزء، كان على املَ: ومنهم

ِمن عن ميِني حافر : وأمحيته، إذا أصبته محى، وحوامى الفَرس. حميت املكانَ أِمحيه محايةً، إذا جعلته ِحمى
أطرافُه اليت : بلوحواِمي اجل. وأمحيت احلديدةَ إمحاًء. الفرس وِشماهلا، الواحدة حامية، واجلميع حوامي

. وقد مست العرب حمياً" ِحميةَ اجلاهلية: "ويف الترتيل. واحلِمية من الغضب معروف. حتمي من صار إليها

مأَح ا أن يكون من هذا وإما أن يكون تصغريفإم .رة: واألحممضِرب إىل حاألسود ي . أحم وفرس
  .سورتها: و حميا اخلمر. كذلك

طائر أبيض الرأس شبيه بالعصفور، واألنثى صقْعاء، : واألصقع. عاصم بن األصقَع الشاعر: ومنهم
  .وكذلك عقَاب صقعاء، إذا كانت كذلك

املُخزم بن سلَمة، أحد بين مازن بن مالك، الذي قَتل عبد اهللا ابن معد يكرب، أخا عمٍرو، براِعي : ومنهم
ويف ذلك يقول اَألفْوه .  بين مازٍن من مذِْحج إىل بين متيم، وهلم حديثوكان ذلك سبب خروج. إبِله

ِدياَألو :  

  ُأِحب العمالء ويهوى السمن  مختلفٌ نَجرنا خليالِن

بني مازٍن أريد ن وراقَ  دماءاللَّب المعلى بياض 

  .اَألفْواه األودي الشاعر: ومن بين أوٍد

  ابر حذكر ي

  .مجع يحبورة، وهو ضرب من الطري: ويحاِبر. مرادوهو 

  .كعب بن األسلَع بن عمرو، قُِتل مع حجر بن عدي: ومنهم

  .فَروة بن املَِسيك الشاعر: فمن مراد

  .جعيد، وامسه حجر، وهو قاتل عمرو بن مامة اللَّخِمي، وله حديث: ومنهم

  .لقادسيةشِريك بن عمرو بن عبد يغوث، شهِد ا: ومنهم

  .ومعدان بن املتوج، كان يغري على أهل حضرموت فيأخذُ طعامهم

  .وِقعاس من التقاعس. عمرو بن ِقعاس بن عبد يغوث الشاعر: ومنهم

  .أبو الِفصة الشاعر، وجاهلي: ومنهم
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وإياه عين .  عليه يوم اجلملبنو جمل، بطن منهم ِهند اجلَمِلي، الذي قُِتل مع علي صلوات اهللا: ومنهم
ثِريبمرو بن يع :  

  وابناً لصوحان علَى ديِن عِلي  قلتُ ِعلْباء وِهنْد الجمِلي

فأسره عمار بن ياسر فجاء به إىل علي رضي اهللا عنه فأمر بقتله ومل يقتل أسراً غَريه، فقيل له يف ذلك 
  .ى دين علي ودين علي دين حممٍد صلى اهللا عليه وسلمإنه زعم أنه قَتلهم عل: فقال

شرمح بن الفُحيل بن جزء بن قيس بن ربيعة بن زبيد، كان فارساً يغري مع عمرو بن : منهم: بنو زبيد
  .معِد يكرب

  .ويزيد بن شريح بن شراحيل، كان شاعراً

  .عفي، جاهليزهري بن خنساء بن كعب، من فرسان ج: ومنهم

ساء، الذي قتل املُراِدينر بن خيموأبو ج.  

  .عافيةُ بن يزيد بن أيب قيس، وِلي القضاء للمهدي: ومنهم

  .وعافية بن شداد بن ثُمامة، قُِتل مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يوم النهروان

  . مسعوداألسود بن يِزيد الفقيه، من أصحاب عبد اهللا بن: ومنهم

أويس بن عمِرو بن جزء بن : قَرن بن ردمان الذين منهم: بنو ردمان بن ناجيةَ بن مراد، منهم: ومنهم
  .مالك بن سعد بن عمرو بن عصوان بن قَرٍن القَرينُّ، كان من خيار التابعني

الذي قتل األسود العنسي الذي تنبأ قيس فارس مذِحج، وهو : وابنه. هبرية املكشوح، سيد مراد: ومنهم
  .باليمن

  .بنو زوف، والربض، وصنابح: ومنهم

    

. وزافت احلمامة تزيف زيفَاناً. مصدر زاف يزوف زوفاً، وهو الطَّفْر من موضٍع إىل موضع: وزوف

. نة، وهو ماربض حولَهاإما من أرباض البطن، وهي األمعاء؛ وإما من ربض املدي: والربض من أشياء

  : قال الشاعر. أهلُه وامرأته: وربض الرجل

  يا ويح كَفَّي من حفْر القَراميِص  جاء الشّتاء ولما اتَِّخذْ ربضاً

  .القَطيع من الغنم: والربيض. ومرابض الغنم معروفة، واحدها مرِبض

  .جاءنا بثريٍد كربضة اخلَروف: ويقال

ضومن الرال، صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: بسفْوان بن عقوم: ص :اِبحنه من صال. إنسوع :
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و فيه اضطرابدمن الع الَن، وهو ضربسال من العابح إنْ كانت النون زائدة من . فعنواشتقاق ص
  .إن كانَ كذلك فهو فُعاِللف. العرق املُنِتن: الصناِبح: وقال قوم. الصبح، وهو الضوء

  س بن مالك نرجال ع

  : وقال. عنست املرأة، إذا كِبرت ومل تتزوج، وكذلك الرجل: ومنه قوهلم. الناقة الصلبة: العنس

طُ عانسحتَّى أنت َأشْم  

  .ومنهم األسود بن كعب بن غَوث، الذي تنبأ باليمن

اهللا بنو ياسِر بن عامر بن مالك بن ِكنانة بن قيس بن احلُصني بن الوِذمي عمار، واحلُريث، وعبد : ومنهم
  .بن ثَعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عنس

ووذّمت . وذَّمت الناقةَ توذمياً، إذا قطعت من حيائها شبيهاً بالثآليل، متنع من اللِّقاح: والوِذمي من قوهلم
  .على فَِمها وذمية، وهي قطعةٌ من جلد مستطيلةالدلو توذمياً، إذا جعلت 

 ار رمحه اهللا من خيار املسلمني، شهد كلَّ املشاهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقُِتل يوموكان عم
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم مير بعماٍر وأبيه، وأمه سمية، وأخيه عبد . ِصفِّني مع علي عليه السالم

وكان أبو جهل يتولَّى عذابهم، فأجاز عمار ". موعدكم آلَ ياسٍر اجلنة: "م يعذَّبون مبكّة، فيقولاهللا، وه
  .وله حديث. على أيب جهٍل يوم بدر، وجده صريعاً

  ين رجال األشعري

مس وعبد الثُّريا: ولد األشعرةَ وعبد شدم واألرغم، واألدغم، وجغواألن ،اهراجلُم.  

واألتغم، . أخذت ِخياره وجاللَه: وجمهرت الشيء. فُعاِلل من جمهور الشيء، وهو معظمه: روجماه
فرس أدغم؛ وهو ن يكون بوجهه لونٌ خيالف لونه من : واألدغم من قوهلم. رجل أتغم، وهو املُتغضب

. أرغَم اهللا أَنفَه، أي أَلصقَه بالتراب: واألرغم من الرغم، وأصل الرغَام التراب، ومنه قوهلم. سفْعة أو غِريه

  .وجدة من اخلُطَّة اليت تكون على متن الفرس أو احلمار تخالف لونه

. استحنكت الدابةُ إذا اشتد مضغها، كأنه من اشتداد حنكها: واحلِنيك من قوهلم. بنو احلَِنيك: ومنهم

  . األسود؛ ألنهم جيعلون الالم نوناً يف بعض لغاماحلالك وهو: واحلانك. واحلنك معروف

حلمةٌ رقيقةٌ بني السرة : واملُريطَاء. ما سقط من املُشط: مراطةُ الشعر: واملُراطة. بنو مراطَة: ومن بطوم
جلمع مروط واِملرط معروف، وا". أما خِشيت أنْ ينشق مريطَاؤك: "ويف حديث عمر. والعانة من باطن

w  .وأمراط
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  .زخر البحر: فَعالن من قوهلم: وزخران. بنو زخران: ومنهم

  .فُعالة من العسم، وهو زوالنُ مفِْصل اليد: وعسامة. وبنو عسامة

  .فاعلٌ من األهل: واآلهل. بنو آِهل: ومنهم

صنم الصورةَ إذا أحسن : يقال. تصويرحسن ال: والصنم. فُعالة من الصنم: بنو صنامة وصنامة: ومنهم
  .وقد مست العرب صنيماً. تصويرها

أبو موسى، وهو عبد اهللا بن قَيس بن سلَيم بن حضار بن عامر بن عتر بن بكر بن غُدر بن وائل : ومنهم
  .بن ناجية

وغادرت الشيء . ِجحرٍة وجفارأرض ذات : فُعل إما من قوهلم الغدر، وإما من الغدر والغدرة: وغُدر
  .خيلِّفه: ومن هذا اشتقاق الغدير، ألنَّ السيل يغاِدره. مغادرةً وِغداراً، إذا تركته

أبو مسافع بن عبيد بن زيد بن هديد بن عامر بن خشني بن حيي ابن احلارث بن طُعمة بن عكابة : ومنهم
  .ريش، قُتل يوم بدٍر كافرابن ذَخران بن ناجية، كان حليفاً لقُ

    

الشيء تعطاه، يكون : والطُّعمة. صوت تسمعه من صوِت رعٍد أو هدم: واهلَدد. تصغري هدد: وهديد
وطَعم . وفالنٌ خبيثُ الطِّعمة، أي املَكْسب والطعام معروف. هذا الشيء طُعمة لك: تقول. مأكَلة لك

: تطعم تطْعم أي ذُق حتى تشتهي والطاعم: ويقولون. عذٍْب أو ِملح أو حنوهما ميزه اللِّسان ممن : الشيء

  : اآلكل قال الشاعر

 هم جاعوا فشر جياِع وإذا  وإذا هم طِعموا فاَألم طاعٍم

  .وكلُّ شيء اعتددته فهو ذُخر لك وذخرية لك، واجلمع ذخائر. فعالن من الذُّخر: وذَخران

كان .  السائب بن مالك بن عامر بن هانئ بن جهاف بن كُلثوم بن قَرعب بن رشفِْه بن ذَخران:ومنهم
  .شريفاً، وكان على شرط املختار وقُِتل معه

القَرعبة، وهو : وقَرعب من قوهلم. اجتهف الشيَء، إذا أخذَه أخذاً كثرياً: فُعال من قوهلم: وجهاف
  .تقبض وتداخلُاقرعب الرجلُ، إذا : قوهلم

  .ابنا ِعضاِه بن الكَركَر، كانا من أشراِف أهل الشام: ومنهم

وك: والعضاهوا: والكَركَر من قوهلم. كلُّ شجرٍة هلا شإذا تراد اجلُموع من : والكراكر. تكركر القوم
  .ما نال األرض من صدره إذا برك: وِكرِكرة البعري. الناس

  .يِثيع، وثُوية: وولد األرغم بن األشعر
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. وثُوية اشتقاقه من الثَّواء، وهو املُقام يف املوضع. ثاع يثيع، إذا اتسع وانبسطَ: ويِثيع يفِعل من قوهلم

  .ثوى يثِوي ثُِوياً وثَواء. املوضع الذي يثِوي فيه، أي يقيم: والثَِّوية

  .أبو روق عطيةُ بن احلارث، املفسر: ومنهم

القاسم بن الوليد بن سلمة بن خارج بن كُريب بن أَيفَع بن زيد بن املنذر بن مالك بن ذي : ومنهم
  .بارٍق، الفقيه

بن زيد بن كهالن مالك ولد:  

فولد اخليار ،انَ: اخلياردان؛ وأَلْهملَةَ، وهو هسأو.  

فَعالن من : سيلة ووسلت إليه، وهمدانواشتقاق أَوسلة من الوسيلة، أوسلت إىل فالٍن، أي اتخذت إليه و
  .املوت زعموا؛ واهللا عز وجلّ أعلم: واهلَمدة. همدت النار، إذا سكن اشتعالُها، هموداً: قوهلم

  .نوفاً، وخريانَ: ولد مهدان

  .بنو حاِشد، وبنو بِكيل، منهم تفرقت همدان: فمنهم

  .وحتاشد القوم، إذا اجتعموا. دهم حشداً، إذا مجعتهمحشدت القوم أحش: فاعل من قوهلم: وحاشد

  .وعريب، وقد مر

  .بعري ِعلْيانٌ، إذا كان شاخماً مرتفعاً: يقال. ِفعالنً من العو: فِعلْيانُ. ِعلْيان وقادم: فمن بطوم

  .حجرت عليه أحجر حجراً: فَعول من قوهلم: وحجور. بنو حجور: ومنهم

  .وقد مر. حجيةبنو : ومنهم

الذي يقال له : واِحلرج. الضيق: واحلرج. اتمع من الشجر، واجلمع ِحراج: احلرجة. بنو حرجة: ومنهم
  .الودع، والواحدة ِحرجة

باليد من ما لِصق : والدرن. وأدران يكون أفعالٌ من الدرن. وقُدم قد مر. بنو قُدم، بطن وأَدران: ومنهم
، يِصفون سرعةَ ذَهاب الِشيء، أي كَدرٍن مسحته "ما كان ذاك ِإالَّ كدرٍن: "ومن كالمهم. وسخ أو حنِوه

  .يِبيس الشجر البايل: والدِرين. عن يدك

  .بنو القُدام، وبنو ضبرةَ: ومنهم

اليت تسميها العامة الطَّرمذة والفَيشةُ : ةواملفايش. واشتقاق فائش من املُفَايشة والِفياش. بنو فائش: ومنهم
  .معروفة

مالك بن : سيف بن احلارث بن سِريع، قُِتل مع احلسني رضي اهللا عنه هو وأخوه ألمه: فمن بين الفائش
  .عبِد بن سريع

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  234  

  .شاِحذ، ونبو جحدٍن، وبنو أَبزى، بطونٌ كلُّهم: ومنهم

: واملشاحذ. مداِوس الصيقَِل: واملَشاحذ. أشحذه شحذاً إذا جلَوتهشحذت السيف : وشاحذٌ من قوهلم

رعشن من : وجحدنٌ أحِسبه من اجلُحود، والنون فيه زائدة، كما قالوا. ِحجارة حمددة تشق على املاشي
. ل جحد وجحديقا. خالف اإلقْرار: واجلحد. عيش جِحد، أي ضيق: يقال. الضيق: واجلَحد. االرتعاش

وهو . وأبزى واألنثى بزواء، وهو الذي يطمئن صالَه أي العظم املتعلِّق على اَألليتين وينتدر أصلُ إلْطَيه
  .أبزى، واملرأةُ بزواء

يطان اللَّدان اخلَ: وِشباما البرقع. اخلشبة اليت تعرض يف فم اجلَدي لئالّ يرتضع: والشبام. بنو ِشبام: ومنهم
  .يوم شِبم، أي بارد. البرد: والشبم. يشدان يف القفا

    

ما يطرحه كلُّ سبٍع : واجلَعر. موضع، وكذلك حدان: وِجعران. بطنان: ذُو جعران، وذُو حدان: ومنهم
. اجلَعر من السبعموضع مخرج : واملَجعر. ورمبا استعمل لإلنسان. خاصةً من كلٍب أو أسٍد وحنوه

  .قال الشاعر. موضع زنميت احلمار اليت تكتنف ذنبه من عن ميني وِشمال، واجلمع جواعر: واجلاعرتان

  فُويقَ ِزماِعها وشم حجوُل  جواِعرها ثماٍن عشَنْزرة

  .كان من شهود معاويةَ يوم احلكمني. أبو شعرية بن منبه، من مهدان: ومنهم

  .احلكم بن عبد الرمحن، من فُرسان اجلماجم: رسامومن ف

  .عبد العزى بن سبع بن النِمر بن ذُهل، شاعر جاهلي: ومنهم

  .مدِرك بن عبد العزى الشاعر: وابنه

حمرة ذو اِملشعار بن أَيفَع، كان : بنو ناعط، وهو جبلٌ معروف، ليس بأم وال أب ومن رجاهلم: ومنهم
والشعر معروف، . والشعر معروف، واجلمع أشعار. موضع، وهو ِمفْعال: واِملشعار.  اجلاهليةشريفاً يف

شاعر احلجرت بالشيء، أي ِفطْنت ومعناسكُه: وهو مأخوذ من شنامها . مس تيمت البدنة، إذا أَدرعوأَش
يا هدأ لمعوجلّ . لي عر، واهللا عزشاملشاعِر م ه له: يقال. أعلموواحدباً، إذا كسر فالنٌ فالناً شرعأش .

ورمبا مسي مجع . ما تداعوا به يف حرب: وِشعار القَوم. كلُّ ثوٍب رقيٍق لبسته حتت ثوِب صفيق: والشعار
  : قال الشاعر. الشعر ِشعاراً

  بحيث يواِري األديم الِشعارا  كُميت كأن السليطَ وكلُّ

. ال واحد هلا من لفظها: وقال قوم. واحدها شعرورة: قال قوم. تفرق القوم شعارير، أي ِفرقا: قالوي

بنت ضبة بن أد، زوجها بكْر بن مر، فهم بنو الشعرياِء : والشعرياء زعموا. ضرب من الذٌّباب: والشعرياء
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ليت ِشعري، أي ليت ِعلْمي، ليتين أشعر بكذا : وقوهلم. ر نفسهبل الشعرياء بك: وقال قوم. الذين بالبصرة
وأرض . عانته وما واالها: وِشعرة اإلنسان. ما شعرت به شعرةً وال شعرا وال مشعورةً: ويقال. وكذا
  .والواحدةُ أشعر. ما أطاف حبافره من الشعر: وأشاعر الفَرس. كثرية النبت: شعراء

  .فعلُ من غُالٍم يفَعٍة: وأيفَع

  .مجاِلد بن سعيٍد الفقيه: ومنهم

  .مرثَد بن شرحِبيل، وهو الدوِمي، وهو الذي تزوج بنته عبد الرمحن بن أيب بكر، وله حديث: ومنهم

  .ناشح، وذو بارٍق، بطون: ومنهم

  .موضع: وبارق. نشح البعري ومل يرو. الشارب الذي مل يبلُغ ِربه: الناشح

. أعشى همدان، وهو عبد الرمحن بن ِنظَام بن جشم بن عمرو ابن مالك بن جشم بن حاشد: ومنهم

  .بنو خيوان، بطن، وبنو قابٍض، بطن: ومنهم

  .وخيوان الذي دفَع إليه عمرو بن لُحي الصنم يعوق. اسم قريٍة باليمن: وخيوانُ

  .يس، كان شريفاًذوذَيم بن قَ: فمن خيوان

. رجلٌ أشوع وامرأةٌ شوعاء. انتشار الشعر وانتصابه: بنو أَشوع بن أيفَع، بطن، والشوع: ومنهم

  .حب الباِن: والشوع

  .خذَّعه بالسيف، إذا ضربه فقطَعه، والنون فيه زائدةٌ: وخنذُع من قوهلم. بنو اخلُنذُع: ومن بطوم

  .واالسم الفَدش، والنون فيه زائدة. فدشت رأسه، إذا شدخته: والفندش يقال. ن حيانالفَندش ب: ومنهم

. وصبا فالنٌ إىل فالنةَ، إذا أحبها. والصيب معروف. أفعل من صبا يصبو: وأصىب. بنو أصبى: ومنهم

وصيب بني . وصبأ ناب البعري، إذا طلَع. وأصبته إصباء. صبا يصبو صبواً. وأَصبته هي، إذا جعلَته صباً
  : قال الراجز. طَرفَا الَّلحيني اللذان يسميان الذقْن: والصِبيان. وصب بين الصبوة. مقصور. الصبا مقصور

  مستحِمالً أكفالَها الصِبيا

  : وقال آخر يف الناب

نابها ِكنَاز أو حد تُطاِوي البيد  صكخرطوم الشَّعيرة فاطر ِبي  

  .بنو دُءول: ومنهم

رجلٌ جخاِدب، إذا كان : ويقال. وقالوا جخدب وهو ضرب من اِجلعالن كبري. بنو جخدب: ومنهم
  .جسيماً

  .زبيد بن احلارث الفقيه، وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب ابن جخدب الفقيه: ومن همدان
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  .عبيدة بن األجدع الفقيه: مفاِعل من الوجد منهم: ، وبنو مواِجد، بطنان، ومواِجدبنو هبرة: ومنهم

    

  .شرقي، وهو جشيش بن عبد اهللا بن مر بن سلْمان بن معمر، وهو الوزاع الشاعر: ومنهم

الذي يصلح الصفوف يف : والوازع. وزعته أزعه وزعاً، إذا كففته عن الشيء: الفاعل من قوهلم: والوازع
زعت البعري أزوعه زوعاً، إذا حركت خطامه : ويقال. احلرب ويكف اخليلَ أن يتقدم بعضها بعضاً

ويقال. ليمشي :همه اهللا خرياً، أي ألْهويف الترتيل. أوزع" :كِنعمت كُرِني أنْ أشأي ألِْهمين" أوِزع .

  . فرقتهووزعت الشيَء توزيعاً، إذا

ودعته من : وال يكادون يقولون. فاعلة من ودعت الشيء، أي تركته: ووادعة. بنو وادعة، بطن: ومنهم
  .ووادعةُ من الدعة والسكون، عيش وادع. الترك

مسروق : األجدع بن مالٍك الشاعر، وفَد على عمر رضي اهللا عنه ومساه عبد الرمحن، من ولده: ومنهم
  .ألجدع الفقيهبن ا

داٌء يصيب اإلبلَ شيبيه : الذي يصيبه الذُّباب: واملذبوب. املذْبوب الشاعر، وامسه كَِثري بن أيب حيةَ: ومنهم
لن يخلُقُوا ذُباباً ولو اجتمعوا له وإنْ : "ويف الترتيل. واحد الذِّبان، مثل غُراٍب وِغربان: والذباب. باجلنون

وقول الناس ذُبانةٌ خطأ، ولكن جيمع ذُباب ذُباً، كما . فذلك يدلُّ على أنه واحد". ئاًيسلُبهم الذُّباب شي
: ويقال. أهلكنا هذا الذُّب، أي الذُّباب: ومسعت رجالً جرهِمياً يقول: قال. جيمع غُربا، وِجراب جربا

  : قال الشاعر. اَألذَى: والذُّباب. كثرية الذُّباب: وأرض مذَبة. ذَبت شفته، إذا ذبلَت من عطٍش أو مرض

 ال ينام وال يِنيم ذُباب  وليس بطارِق الجيراِن منِّي

وذَنبت القوم أذْبهم ذَباً، .: حده: وذباب كلِّ شيِء. طرف أُذُنه: وذُباب الفرس. ناظرها: وذباب العني
  .وذببتهم تذبيباً مثلُ ذلك. إذا حنَّيتهم

شداد، : ضرابٍة باِملشفَِر األِذبه ومنهم: قال الراجز. مع ذُباب العني أَِذبةً، كما جيمع غراب أَغِْربةًوجي
أفعلُ من : واألزمع. األزمع ابن أيب بثَينةَ، سيد شريف: وأبومها. ابنا األزمع، وكانا شريفَني: واحلارثُ

  : قال الشاعر. أرنب زموع، إذا مشت على زمعتها: ويقال. زِمع يزمع زمعاً. الزمع

  تجر برأِس ِعكِْرشٍة زموِع  تَنْفَك بين عويِرضاٍت فما

إنَّ عمر بن اخلطَّاب والين : ويف حديث خالد بن الوليد. األرض السهلة اللِّينة: والبثْنة. تصغري بثْنة: وبثَينة
موضع بالشام، وإنما : بثَنية: قال.  ألقَى الشام بواِنيه وصار بثَِينية وعسالً عزلَينالشام وهو له مِهم، فلما

  .يعين البر هاهنا
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. وفرس دءول. مر الفرس يدأل دأَالناً. ضرب من مشي الفرس فيه نشاطٌ: والدأَالن. بنو دأَالَن: ومنهم

  : قال الشاعر

  تعارضه مواِشكةٌ دهوُل  وسرجرحِله بدن  حقيبةُ

  .السريعة: واملواِشكة

: والعر. السودد: والعرارة. بهار البر، الواحدة عرارة: والعرار. صوت الظليم: والِعرار. بنو ِعرار: ومنهم

  : قال الشاعر. داٌء يصيب اإلبلَ شبيه بالقَرح تكوى منه

   وهو راتعكِذي العر يكوى غيره

رب بعينه: والعإذا لَطَخه به: ويقال. اجلر فالنٌ فالناً بشر ة. عررإنَّ سعداً : "الرجيع، ويف احلديث: والع
ما فالنٌ إالَّ عرةٌ من . السيئُ الثّناِء من الناس: والعرة". لِقي ابن عمر ومعه ِمكْتلٌ حيمله إىل خنِلِه، فيه عرة

  .ضرب من الشجر:  والعرعر.العرر

  : مالك بن حِرٍمي الشاعر، وهو الذي يقول: ومنهم

 حِميا تَجتَِنبك المظالم وأنفا  متَى تجمع القلب الذَِّكي وصارماً

  .بنو سبع، وبنو السبيع، وبنو حوٍث: ومن بطوم

وهلم جبانة السِبيع . مه، وهو املُسبع أيضاًوالسِبيع مثل املسبوع سواٌء، وهو الذي قد أكل السبع غن
  .منهم أبو إسحاق الفقيه، الذي يقال له السِبيعي. بالكوفة

أي كبرياً " مكراً كُباراً"ويف الترتيل . الكبري بلغتهم، وهو الكُبار أيضاً: والكُبار. عمار ذو كُبار: ومنهم
  .واهللا عز وجلّ أعلم

خذْه من : ويف بعض اللغات. أخذته حوثاً بوثاً، إذا أخذت الشيء أخذاً كثرياً: ن قوهلمواشتقاق حوث م
  .حوثُ شئت أي من حيث

    

. ما أخذته من الرطَب: واخلُرافة. فاعل من خرفْت النخلةَ أخِرفُها خرفاً: اخلارف. بنو اخلارف: ومنهم

فرخترف فيه: واِملخاِملكتل ي .فواملَخرفَة: رخلة املُختنة: واخلَريف. النمن أرباع الس عبرافةُ. روخ : اسم
اس: قال الكليبفقال الن ث بأعاجيبفكان حيد ،مث عاد ه اجلنافةَ: "كان رجالً اختطفتروال " حديثُ خ

  .حديه اخلرافة: يقال

  .بنو هدى، وبنو جمعر: ومنهم

ديى: وهدى الكعبة، أو من قوهلم: تصغري هدى ِمن هدأو تصغري ه : ي، أي حسناهلَد فالنٌ حسن
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وكلُّ شيٍء تقدم فهو هاٍد وبه مسيت . رميت بسهٍم مثَّ رميت بآخر هدياه، أي قصده: ويقال. الطَّريقة
العنق هادياً واهلدي : ياً فهي هِديدجل، أهديتها هى إىل الرهداملرأةُ تاألسري قال : كما ترى واهلِدي

  : الشاعر

 صميم قَذَاله بمهنَِّد ضربوا  كطُريفةَ بِن العبد كان هِديهم

  : قال الشاعر. وفالنٌ حسن اِهلداية، أي دليل

 من غَرت ِهدايةُ عاصِم بأوِل  ولسنا ون جارت صدور ركاِبنا

. كثري اهلدايا: ورجلٌ ِمهداٌء، ممدود. ذي يهدى فيه، مقصوراإلناء ال: واِملهدى. ِدالَلَةَ عاصم: أراد

  .األرض ذات احلجارة من الِغلَظ، واجلمع مجاعر: واجلمعرة

ِفعالٌ من ضممت الشيء أضمه ضماً، : ِضمام بن زيد، وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وِضمام: ومنهم
  . واجلمع أضاميمإذا مجعته واإلضمامة مثل اإلضبارة سواٌء،

أصدت، فأنا صائد، : ِصدت الطَّائر وغريه صيداً وال يقال: فاعل من قوهلم: وصائد. بنو الصائد: ومنهم
فأما أصدت . النكاح بعينه: أعلى موضٍع يف اجلبل، واجلمع مصدان، واملَصد قالوا: والطَّري مِصيد واملَصاد

  : قالت اخلنساء. هو دٌء يصيبه فتلتوي عنقُهالرجلَ فهو داويته من الصيد، و

ها ولكنأصاد صخر انسف حتَّى استقرِت  أبو حوأرغَنَها بالسي  

  .أي داواها

واجلرندق أحِسب النون فيه زائدة، وقَلّ ما جييء يف كالم العرب . اجلَرندق الشاعر، وامسه معِقل: ومنهم
  .مات سبع أو مثان، منها أيضاً معرب، كأنَّ اجلرندق اجلردقكلمةٌ فيها جيم وقاف، إالّ كل

ومن . بكَلت الشيَء أبكُله بكْالً، إذا خلطته، فهو بِكيلةٌ ولبيكة: وبِكيلٌ من قوهلم. بنمو بِكيل: ومنهم
  .وله حديث". غَرثانُ فابكُلوا له: "أمثاهلم

  .رانبنو دومان، وبنو حبران، وبنو شو: ومنهم

ونِهي عن البول يف . الشيء الثابت ال يبرح: فَعالن من دام يدوم دوما ودوماناً، والشيء الدائم: دومان
  .املاء الدائم، أي الراكد، ثُم يتوضأ منه

  : قال الشاعر. وأدمت الِقدر، إذا سكَّنتها

   إذا حميها غالونفَثؤها عنَّا  علينا ِقدرهم فَنُِديمها تَِجيشُ

ودواِمه . الدوار الذي يأخذ اإلنسانَ يف رأسه من البحر: والدوام. شجر املُقْل، الواحدة دِومة: والدوم
wوهذه الياء واو . احلنبل موضع والدام من هذا، ألا ادعت من دوا ومن ذلك دميه املطر يدامه أياماً
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  .انقلبت ياَء لكسرة ما قبلها

: واِحلبر. فالنٌ يف حبرٍة أي يف سرور: يقال. السرور والفَرح: فُعالن مشتق من احلَبرة واحلَبرة: وحبران

اِملداد، معروف مأخوذٌ من حبر األسنان، وهي الصفرة : واِحلبر. ضرب من الثِّياب، الواحدة ِحبرة وجبرية
  .رواجلمع أحبا. وِحبر اليهود معروف. تركبها

. هو من اإلتباع: فقال قوم. جائع نائع: وهو من قوهلم. بنو ِنياع، وأحِسبه من ناع ينوع نوعاً: ومنهم

مايل: وقال قومعف والتاع. هو من الضه ِنوقُلبت ياء لكسرِة ما قبلها، كأن وهذه الياء واو.  

واللَّعوة . شديدة اِحلرص: كلْبةٌ لعوة: ا من قوهلمإم: عامر، وهو ذو لَعوةَ، بطن واللَّعوة من شيئني: ومنهم
  .السواد الذي يِطيف حبلَمة الثَّدي: أيضاً

  .بنو دعام: ومنهم

. أفعل من املوضع الرحب الواسع: وأرحب. بنو أرحب، وإليهم تنسب اجلمال األرحبية: فمن بين دعاٍم

  .حباً، أي القيت سعةً وفسحة ورحباًمر: ومن ذلك قولُهم. مكانٌ رحب ومكان رِحيب

    

. الفَزع: والرهب. ناقةٌ رهب، أي عريضة الِعظام واأللواح: مفِعلة من قوهلم: ومرِهبة. بنو مرِهبة: ومنهم

 ما وقعت عليه الِقالدة: والرهابة. ورهبانٌ وراهب. وراهب النصارى من هذا اشتقاقُه. رِهب يرهب رهباً

در، واجلمع ِرهاببة. من الصهغبة: والرالر موت: "ومثلٌ من أمثاهلم. ضدحمن ر خري بوتهأي " ر
  .موضع: ورهبى. ترهب خري من أن ترحم

. وكلُّ شيء ارتفَع فقد شالَ. تشاولَ القوم يف السالح، إذا محلوه بينهم: من قوهلم. بنو الشاِول: ومنهم

  : شاعرقال ال

  رجحوا وشاَل أبوك في الميزاِن  وضعتَ أباك في ِميزاِنهم وإذا

  : وقال آخر. أي ارتفع

  أرجلُهم كالخَشَب الشَّائِل

اللوايت لِقحت فرفعت : والشول من اإلبل. اليت قد ارتفعت ألبانها، الواحدة شائل: والشول من اإلبل
  : ل الراجزقا. أذنابها، والواحدة شائلة

ِل كأنالشُّو ِل  في أذنابهناإلي يف قُرونِس الصبِمن ع  

جنم من جنوم السماء ومنه اشتقاق شوال، ألنه كان يف أيام الصيِف، شالت فيه اإلبلُ بأذناا، : والشولة
  .فسمي بذلك
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أكلْنا ملَّةً، : وقول العامة. اجلمر الذي يختبز فيه: ملَلَّةوا. فُعالة من املَلَل: ومالَلة. بنو مالَلَة، بطن: ومنهم
  .ومنه املَِليلَه من احلُمى؛ حلرارا. خطأٌ وإنما هو خبز ملٍَّة

  .أبو رهم بن مطِعم الشاعر، هاجر وهو ابن مخسني ومائة سنة: ومنهم

  .ضرب من النبت: والثُّمام. قَيس بن ثُمامة، وهو أبو املنتِصر، كان رئيساً شريفاً: ومنهم

  .سيف بن هانئ، كان ِمن رجاهلم يف اإلسالم: ومنهم

. نمط بن قَيس، وفَد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأطعمهم طُعمةً جتِري عليهم إىل اليوم: ومنهم

 هذه األمِة النمط خري: "ويف حديث علي رضوان اهللا عليه. القَرن من الناس: والنمطَ معروف والنمط
  .وجيمع النمط أمناطاً وِنماطاً. األول مثّ الذي يليهم

  .عبد اهللا بن عياٍش املنتوف، صاحب السمر، وكان من صحابة أيب جعفر: ومنهم

  .بنو شاكٍر، بطن وقد مر وهو فاعلٌ من الشكر: ومنهم

ورجلٌ منهوم . ِنهم ينهم نهما. احلرص على طعاٍم أو غريهواشتقاق ِنهم من النهم، وهو . بنو ِنهم: ومنهم
ِمسعت نهمةً، أي صوتاً ال يفهم؛ وهو مثل النئيم، . ضرب من الطَّري: بكذا وكذا، أي مولَع به والنهام

  .وهو من الصدر تسمعه، حنو صوِت األسد

  : ه الذي يقولعمرو بن براقة بن منبه الشاعِر، وزعموا أن: ومنهم

 حمياً تجتنبك المظالم وأنفاً  متَى تَجمع القلب الذَّكي وصارماً

أي أطعموه ما يتعلَّل به قبل " لَهنوا ضيفَكم: "واشتقاق ألْهان من قوهلم. ومن بين أهلانَ وهم إخوةُ همدان
  .لُهنةواسم ما يأكله الضيف . وكأنَّ أهلانَ مجع لَهن. إني الِقرى

  .حوشب بن التباعي بن مساِن بن ذي ظُلَيم، كان سيدهم بالشام، قُِتل يوم ِصفِّني مع معاوية: ومنهم

وحوشب الذي . مجلٌ حوشب، إذا كان مجفَر اجلنبني: ويقال. عظَيم يف باطِن رسغ الفَرس: واحلَوشب
   :يقول فيه شاعر أهل العراق يخاطب أهلَ الشام

 فنحن قتلنا ذَا الكَالع وحوشبا  فإن تقتُلوا الصقر بن عمِرو بن ِمحِصن

ويف . واتبعته، إذا قفوته فلِحقْته. تِبعته أتبعه، إذا قَفَوته لتلحقه: يقال. واشتقاق التباعي من اتباع الشيء
والتبابع من هذا اشتقاقه، . تبعك وال يفارقكالذي ي: والتبيع. واهللا أعلم. أي ملحقون" متبعون: "القرآن

  .وليس عليك يف هذا األمر ِتباعةٌ وال تِبعةٌ. الظِّلّ، التباعه الشمس: والتبع. التباع بعِضهم بعضاً يف امللك

  .سنه مسناًمسنته أَم. استاللُك الشيء من الشيء: واملَسن. مسن يمسن مسناً: ومسانٌ من قوهلم
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  .وذو ظُليم، أحِسب أنَّ ظُلَيماً موضع

  .انقضى مهدان وأهلان

  د ورجاله اشتقاق ولد األس

إنْ دخل فَِهد، : ويف حديث أم زرع. أِسد الرجل يأسد أَسداً، إذا تشبه باألسد: اشتقاق األسد من قوهلم
  .فُله وتناعسه، وباألسد إذا خرج لتيقُّظه وِشدتهوإنْ خرج أِسد أي تشبه بالفَهد إذا دخل، لتغا

    

داألس تفسري مازن: ولد د، وهو أكرب ولده، وقد مرمازنَ بن األس.  

  .ثعلبةَ وقد مر تفسريه: فولد مازنٌ

و عامرا وه: وولد حارثةُ. حارثةَ، وهو الِغطريف: فولد امرؤ القيس. امرأ القيس وهو الِبطريق: وولد ثعلبةُ
  .عمراً، وهو مزيِقياء، كان ميزق عنه كلَّ يوِم حلَةً لئالّ يلبسها أحد بعده: وولد عامر. ماء السماء

  .بنو جفنة بن عمٍرو ومزيقياَء بن عامٍر، من ملوك الشام، الذين يقال هلم ملوك غَسان: فمن بين مازٍن

ومثلٌ . وجفْن السيف وجفن اإلنسان معروف. ن وهو الكَرمواجلَفْنة إما من اجلَفنة املعروفة؛ أو من اجلَفْ
  .جهينة، وهو خطأ، وهلذا حديث: وتقول العامة". ِعند جفَينةَ اخلرب اليقني: "من أمثاهلم

وثَعلبةً، وهو العنقاء، سمي بذلك . احلارثَ، وهو محرق، وهو أول من عذّب بالنار: ولد عمرو بن عامٍر
وذُهلَ بن عمرو بن عامٍر، من ولِده أساقفةُ نجرانَ الذين وفَدوا على النيب صلى اهللا عليه . لطُول عنقه

  .وسلم

انَ مباِء نزلوه، ليس باٍب وال أمفْنة غَسوا ولد جما مساِنياً، واسم . وإني غسمشِرب من هذا املاء س فَمن
اخلُصل من الشعر، الواحدة : والغسن. لناس غَسانَ فاشتقاقه من الغسِناملاء غَسان، ومن سمي من سائر ا

  .غَيسان الشباب، وهو أوله وطَراءته: أو يكونُ من قوهلم. غُسنة

  .جبلةُ بن احلارث امللك، وهو ابن مارية اليت يقال هلا قُرطَا مارية: ومنهم

  .ي ارتد فلِحق بالرومجبلةُ بن األيهم، الذ: وكان آخرهم

  .النعمانَ، واملنِذر، واملُنيذر، وجبلة، وأبا ِشمر، ملوك كلُّهم: فولد احلارثُ بن جبلةَ

  .امرؤ القيس قاتلُ اجلوع: ومن كعِب بن عمرو بن عامٍر

ضرب به املثلُ املسوءل بن حيا بن عادياَء بن رفاعة بن احلارث بن ثَعلبة ابن كعب، وهو الذي ي: ومنهم
. والسموءل ِعرباينٌّ، وهو أشمِويلُ، فأعربته العرب. وكان السموءل يهودياً، وهو صاحب تيماء. يف الوفاء

w  .األرض السهلة، إن اشتققته من العبية: والسموءل. وكذلك حيا وعادياء
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  242  

الِفطيون تملَّك بيثرب فقتلَه رجلٌ من األنصار قبل وكان . الِفطْيون املِلك، وهذا اسم ِعرباينٌّ أيضاً: ومنهم
وقد شهد بعض ولِد الِفطْيون بدراً، واستشِهد . أن يسموا ذا االسم يف اجلاهلية األوىل؛ وله حديث

  .بعضهم يوم اليمامة

  .أبو املُقْشِعر، وامسه أَِسيد بن عبد اهللا، كان من رجاهلم: فمن ولد الِفطيون

  ألنصار ا

األوس واخلَزرج، ومها ِجماع نسِب األنصار، وقد مر : وولد حارثُة. حارثةَ: ولد ثعلبةُ بن عمِرو بن عامٍر
  .الريح العاصف: واخلَزرج

  بطون األوس ورجالهم 

وا ب: ولد مالكمما سادرة، وإنة وهم اجلَعربيت؛ ومهم عوفاً، وهم أهلُ قُباء؛ وعمراً، وهو النذلك ألن
  .أي اذهب حيث شئت. جعِدر حيثُ شئت فأنت آمن: كانوا يقولون للرجل إذا جاورهم

  .بنو كُلْفة، وبنو حنش: ومنهم

شعلى وجه األرض: واحلن شاً. الواحد من أحناش األرض، وهو ما دبنات حاحلي ى بعضسموي.  

كدرةٌ تظهر يف وجه الناس، : وحتملت هذا األمر تكِليفةً، والكُلْفة. كلَّفتين كُلفةً صعبة: وكُلْفَة من قوهلم
  .كدرةٌ يف محرة: وهي من ألوان اخلَيل وشياِتها

  .بنو ضبيعة بن زيد: ومهم

عاصم بن ثابت بن أيب األقلح، وهو قيس بن ِعصمة ابن مالك بن أمةَ بن ضبيعةَ بنَ يد، : فمن بين ضبيعة
واألقلح مشتق من القَلَح، وهو صفْرة يف األسنان . لدبر، الذي حمته النحل، وله حديثوهو حِمي ا

  .كَِدرة

  .األحوص بن عبد اهللا بن حممد، الشاعر: ومن ولده

  .وحلنظلة حديث. حنظلة بن أيب عامٍر، غسيلُ املالئكة: ومنهم

  .دراًأبو ملَيل بن األزعر بن زيد بن العطّاف، شِهد ب: ومنهم

ورجلٌ أزعر . واألزعر من الزعر، وهو ِقلَّة الشعر. وملَيل اشتقاقُه من املَلَل؛ أو املَلَّة وهو اجلمر والرماد
  .نواحيه: وأعطاف اإلنسان. عطَفت عطْفاً، وتعطّفت تعطُّفاً. فَعال من العطْف: والعطَّاف. وامرأةٌ زعراء

  .فالرداء، واجلمع عطُ: والِعطاف
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تصغري أقشر، أو تصغري : وقُشري" إنَّ بيوتنا عورةٌ: "وهو الذي قال. معتب بن قُشري، شِهد بدراً: ومنهم
    : قال الراجز. الشؤم واالستئصال: قشر، والقَشر

  تحتلقُ الماَل احتالقَ النُّوره  عليهم سنةً قاشوره فابعثْ

  . شهد بدراًأبو سفيان بن احلارث بن قَيس،: ومنهم

  .ِرفاعة بن عبد املنذر، شِهد بدراً والعقَبة اآلِخرة، وقُتل يوم خيرب: ومنهم

  .ومبشر بن عبد املنِذر، شهِد بدراً

أبو لُبابة بن بعد املنِذر ضرب له النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم بدٍر بسهم، واستخلفَه على : ومنهم
  .خالصه؛ وبه مسي العقل لُباً: ولُباب كلَّ شيء. ن تاب اهللا عز وجلّ عليهموهو من النفَر الذي. املدينة

  .وساعدةً من أمساء األسد. عوميِر بن ساعدة: ومنهم

معاوية بن إسحاق بن زيد بن جارية، قُِتل مع زيد بن علي رضوان اهللا عليهما، وصِلب معه : ومنهم
  .بالكُناسة

  .ن زيد، شِهد بدراً وقتل يوم أحدثَعلبة بن عبيد ب: ومنهم

كُلْثوم بن اِهلدم، وهو الذي نزل به النيب صلى اهللا عليه وسلم ملَّا قِدم املدينة، مث حتولَ بعد إىل بيِت : ومنهم
  .أيب أيوب

م، وما واملصدر اهلَد. ما سقَط من حائٍط إذا هدمته: واِهلدم أيضاً. الِكساء اخلَلَق، واجلمع أهدام: واِهلدم
مسقُط منه ِهده يف البحر، فهو مهدوم. يل، إذا دار رأسجالر ِدموه.  

  .جبر بن عِتيك بن قيس بن هيشةَ، شِهد بدراً: ومنهم

  : قال الشاعر. املِلك: واجلرب

ها الجبرصباحاً أي موانع  

. شاً، وهو تثويرك الشيء وخلطُك إياههاشه يِهيشه هي: وهيشةُ من قوهلم. والعِتيك ستراه يف موضعه

  .وايش القوم، إذا اختلطَ بعضهم ببعض، وكذاك اوشوا

  .املُنِذر بن حممد بن عقْبة بن أُحيحة، شهد بدراً: ومنهم

  .حاطب بن عمِرو بن عِتيك بن أمية، شِهد بدراً وقُِتل يوم أُحد: ومنهم

  .مطرف بن احلارث بن زيد بن عبيد، شِهد بدراً وقُِتل يوم أحدوِخداش بن قتادة بن ربيعةَ بن 

وابنه زرارة بن جرول، الذي هدم داره . جرولُ بن مالك بن عمرو بن عزيز: ومن بين عزيِز بن مالٍك
  .بسر بن أيب أرطاة، وداره باملدينة، وكان فيمن وثَب على عثمان رمحه اهللا
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  .يس بن هيشة، فيه كانت احلرب اليت يقال هلا حرب حاطبحاطب بن ق: ومنهم

  .وعبد اهللا وهو أبو الربيع عبد اهللا بن ثابت بن قيس، دفَنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قميصه

  .وسبيع بن حاطٍب قُِتل يوم أُحد

يب صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن وزيد بن أُكَّال، كان أبو سفيانَ بن حرٍب أسر زيد بن أكّال، وأسر الن
فخلَّى رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! ال أُخلِّي زيداً حتى يخلَّي سبيلُ ابين: أيب سفيان، فقال أبو سفيان
  .عمراً وخلَّى أبو سفيان زيداً

. م، وهو ضرب من احلياتتصغري رقْم أو تصغري أرق: والرقَيم. الرقَيم بن ثابت، قُِتل يوم الطَّائف: ومنهم

. الداهية: موضع والرقِم: والرقَم. ضرب من النبت: والرقمة. فأما الرقيم يف الترتيل فهو الدواة، واهللا أعلم

  : قال الشاعر

  أن العليقاِت يالِقين الرِقم  عليقةً ومما ِعلم أرسلَها

 واشتقاق جحجبى من اجلَحجبة وهو التردد يف الشيء، وايُء .بنو جحجبى، بطن: ومن بين كُلْفة
  .جحجب يجحِجب جحجبة. والذَّهاب

املنذر : أُحيحة بن اجلُالَح بن احلَِريش بن جحجيب، سيد األوس يف اجلاهلية، شاعر، وولده: ومن رجاهلم
وكانت عند أحيحة سلْمى بنت عمٍرو .  يوم بئر معونةبن عقْبة بن أُحيحة بن اجلُالح، شِهد بدراً وقُِتل

  .النجارية، وأوالده منها إخوةُ عبد املطَّلب

. أِجد أُحاحةً وأُحة. ما جيد اإلنسانُ يف صدره من حرارِة الغيظ: واألحاح. تصغري اُألحاح: وأُحيحة

وشاةٌ جلْحاُء، . رجلٌ أجلَح وامرأةٌ جلْحاء. شعرفُعال من اجلَلَح، وهو احنسار مقدم الوجه من ال: واجلًالَح
وجلَّح . ال شجر فيها: وروضةٌ جلْحاء. وشاةٌ جلْحاُء، إذا كانت جماء. وروضةٌ جلحاء. إذا كانت جماء

  : قال الشاعر. الرجلُ يف األمر جتليحاً، إذا صمم عليه ومضى فيه

عصافير ودود انوِذب  جِة الذِّئاِبوأجرأ من ملِّح  

  .حرشت الضب: واحلَِريش من قوهلم. وشجر جليح وجملوح، إذا أُِكلت أعاليه

  .عبد الرمحن بن أيب ليلى، من أشراف أهل الكوفة، صاحب رأي: ومن ولد أحيحة

  .حممد بن عبد الرمحن وِلي القضاء: ومن ولده

    

وكان معاوية . حزاب، وقتلْته قريش مبكَّةَ وصلبوه، وله حديثخبيب بن عدي، أُِسر يوم األ: ومنهم
إني ْألذكُر دعوةَ خبيٍب فأتطأطأ خمافةَ أن تصيبين، واهللا ما كنت بلَغت ولكن جاَء رجلٌ من قريٍش : يقول
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:  قريش حولَه قالوذلك أنَّ خبيباً ملّا صِلب واجتمعت! سماه فجمع يدي يف يِده وفيها حربةٌ مث طعنه ا

وكان معاويةُ خياف هذه ! اللَّهم أحِصهم عدداً، واقتلْهم بدداً، وال تبِق منهم أحداً وال تغِفر هلم أبداً
  .الدعوة

وكذلك اخلَِبيبة، . تصغري خب، واخلَب إما من املكر، وإما من السرب الغامِض يف األرض: وخبيب
  .ضرب من سري الدواب: واخلَبب. لُه الاليت فيها العصبخص: وخبائب اللَّحم

عباد بن احلارث بن عدي بن األسود بن األصرم، فارس ذي اِخلرق، وهو أحد فرسان األنصار، : ومنهم
  .وقُِتل يوم اليمامة

ن والياً لعلي بن وكان عثما. شِهدوا بدراً. بنو حنيف: سهلٌ، وعثمانُ وعباد: ومن بين جشم بن عوف
  .أيب طالب عليه السالم على البصرة

خوت بن جبري، ضرب له النيب صلى هللا عليه وسلم بسهمه، وهو صاحب ذات النحيني يف : ومنهم
خانت العقاب تخوت خوتاً، إذا ِمسعت خفيف جناحبها : فَعال من قوهلم: وخوات. اجلاهلية، وله حديث

  .ها؛ وختت ختِتي ختياًيف انقضاض

خرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض املَغازي، فمات . صيفي وهو أبو اخلريف بن ساعدة: ومنهم
  .بالكَِديد، وكفَّنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قميصه

  .وسعد بن مرة، الذي يقال له الغريِري الشاعر

رجلٌ أشهلُ وامرأةٌ . والشهلة يف العني دون الزرقة.  أنَّ األشهلَ صنموزعموا. بنو عبِد األشهل: ومنهم
  : قال الراجز. احلاجة: والشهالء. امرأةٌ كهلة شهلة، كأنه إتباع: ويقال. شهالء

 من العروب الكاعب الغَيداِء  لم أقِض حتَّى ارتحلَتْ شهالِئي

واشتقاق زعوراء إما . بنو زعوراء: ومنهم". عرباً أتراباً: " الترتيلويف. اجلارية اليت حتب زوجها: العروب
  .من زعارة اخلُلق؛ وإما من الزعر، وهو قلَّة الشعر

: سعد بن معاذ، شِهد بدراً وقُِتل يوم اخلندق، وهو الذي يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  ".اهتز العرش ملوت سعٍد"

  .عمرو بن معاذ، شِهد بدراً وقُِتل يوم أُحد: خوةوأ

  .زياد بن السكَن، شهد بدراً وقُِتل يوم أحد: ومنهم

  .عمارة بن ِزياد، قُِتل يوم بدر: ومنهم
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مساك الرامِح، : ومها مساكاِن. جنم من منازل القمر: والسماك. وِسماك بن عِتيك، فارسهم يف اجلاهلية
األعز ِلومساك .فهو سامك قال الشاعر. وكلُّ شيٍء ارتفَع :  

  أم النُّجوم السوامِك

  .مسافة أعاله إىل أسفله: وسمك البيت. يعين السماء

ترون : حضري الكتائب بن ِسماك، كان سيد األوس ورئيسهم يوم بعاث، ركَز الرمح يف قدمه وقال: وابنه
  .أِفر؟ فقُِتل يومئذ

  .أُسيد بن حضري، شِهد العقبةَ وبدراً، وقد مر: بنهوا

اِملعضد يكون يف يد املرأة من ِفضٍة : أبو جِبرية بن احلُصني بن النعمان، كان من سادام، واجلَِبرية: ومنهم
رت جب: ويقال. إحدى اخلشبات اليت تشد على يد الكسري أو ِرجله؛ واجلمع جبائر: واجلَبرية. وغريها

  .وأجربت الرجلَ على كذا وكذا، إذا اضطهدته. العظم فجبر

  .ابنا خليفة؛ قتال يوم بعاث: حممود ويزيد: ومنهم

  .وأبو جبرية بن الضحاك، داره يف ظهر املُخيِس

أجد وقْشاً يف : اليق. احلركة يف البطْن: ِرفعة بن وقْش بن زغْبة بن زعوراء، قُِتل يوم أحد والوقْش: ومنهم
واحد من الريش : والزغْبة، والزغْبة، والزغَبة. بطن من العرب، وهو تصغري وقْش: وبنو أُقَيش. بطين

  .وزغَّب الفرخ تزغيباً، إذا بدا الريش الضعيف على جسمه كالشعر. وغِريه

  .سلَمة بن سالمة بن وقْش، شِهد بدراً والعقَبة: ومنهم

. طائر، واألنثى سلَكة: والسلَك. مجع سلٍَك: وِسلكانٌ. ِسلْكانُ بن سالمةَ من ِخيار املسلمني: همومن

لَيكلَك: وستصغري س.  

  .سلَمة بن ثابت، شِهد بدراً وقُِتل يوم أحد: ومنهم

  .وأخوه عمر بن ثابت قُتل يوم أُحد، وهو الذي دخل اجلنةَ ومل يصلِّ قطّ

  .د بن ِبشر، كان فيمن قتل كعب بن األشرف اليهوديعبا: ومنهم

    

: فَيِعالن من التيه، من قوهلم: والتيهان. أبو اهليثم مالك بن التيهان، شِهد العقبةَ وبدراً، وكان نقيباً: ومنهم

  .تاه يِتيه تيهاً وتيهاناً، إذا تاه على وجهه

  .دراً وقتل يوم أُحدعِتيك بن التيهان، شِهد ب: وأخوه

  .رافع بن خِديج بن رافع، من خيار املسلمني: ومنهم
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  .عرابة بن أوس بن قَيظى، الذي مدحه الشماخ: ومنهم

علْبة بن زيد، أَحد البكَّاِئني الذين كانوا ال يِجدون ما ينفقون، وهم علْبة بن زيد، ومرارة بن : ومنهم
  .شِهد بدراً ووالَّه عمر بن اخلطاب صدقاِت جهينةِربعي، وحممد بن مسلَمة، 

والذي رماه مرحب، فقال النيب صلى . حممود قُِتل يوم خيرب، رِمي من اِحلصن حبجٍر فَنذَرت عيناه: وأخوه
  .، فقتلَه علي بن أيب طالب رضوانُ اهللا عليه، وله حديث"غداً يقتل قاتلُ أخيك: "اهللا عليه وسلم

. خطَمت البعري فهو خطيم وخمطوم. فعيل من اخلَطْم: واخلَِطيم. قَيس بن اخلطيم بن عدي الشاعر: همومن

بطن من : وبنو خظْمة. مقدم األنف من البعري وغِريه: واخلطم. ما وقَع على أنف البعري من جبٍل: واِخلطام
  .بطن من طيئ: وبنو خطامة. األنصار

 النعمان، شِهد بدراً والعقبةَ، وأصيبت عينه يوم أُحد فردها رسولُ اهللا صلى اهللا عليه قَتادة بن: ومنهم
  .وسلم فكنت أحسن عينيه

  .عاصم بن عمر بن قَتادة، حيدث عنه: ومن ولِده

  .عبيد بن أوٍس، الذي كان يدعي مقَرناً؛ وذلك أنه قرن اُألسارى يوم بدر: ومنهم

  .لد بن ثابت، قُِتل يوم مؤتةخا: ومنهم

وكلُّ حبٍل اجتمع فيه لوناِن فهو أبرق، وكذلك من . تصغري أبرق: وأُبِريق. ِبشر بن أبيِرق الشاعر: ومنهم
واألبرق ،من األرض فيه حجارةٌ وِطني: الدواب قاء. علوررقة والبق : ويقال. وكذلك البربجلُ يالر بِرق
ومنه اشتقاق الربق، إذا . وبرق الشيء يربق برقاً" بِرق البصر: "ومنه إنْ شاء اهللا.  بعيِنهبرقاً، إذا شخص

وقد مسوا برقان، . والبرق فارسي معرب، وهو احلَمل. موضع: وبارق. قبيلةٌ من العرب: وبارق. تألأل
سيف إبريق، فهو إفعيلٌ : فأما قولُهم.  فارسي معربواإلبريق. ويجمع أبرق ِبراقاً وأبارق. وهو جع أبرق

. برق يل ورعد، إذا دد: ويقال. دد اإلنساِن وال شيء عنده: والتربيق. من البرق، وهو عريب صحيح

أتقول : عيقلت لألصم: قال أبو حامت. أبرق وأرعد يف هذا املعىن، ودفَعه األصمعي: وأجاز البغداديون
  : مثَّ أنشدين. لتبرق يل وترعد: أقول إنَّ: فيكف تقول؟ قال: قلت. ال أقول: إنك لتبِرق يل وترِعد؟ قال

  فقْل ألبي قابوس ما شئت فارعِد  جاوزتْ من ذاِت ِعرٍق ثنيةً إذا

  : قد قال الكُميت: فقلت له. هذا كالم العرب: مث قال يل

  د فما وِعيدك لي بضائر   يا يزيوأرِعد أبِرقْ

قاينٌّ من أهل الشام: فقال األصمعيرميت جإىل ذلك. الكُم لْتِفتدت، : ويقال. ومل يعماُء ورقت السرب
: يقال. السيوف: والبارقةُ. وأبرقْنا وأرعدنا، إذا رأينا الربق وِمسعنا الرعد. إذا جاءت بالبرق والرعد
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  .ت البارقةُ يف هذا اجليشكثر

  .معتب بن عتبة، شِهد بدراً: ومنهم

ِغشمري بن خرشة القارئ، قاتلُ عصماء بنِت مروان اليهودية اليت كانت جو النيب صلى اهللا عليه : ومنهم
وفالنٌ يتغشمر على بين . يِفعليل من الغشمرة، وهو أخذُك الشيَء بالغلَبة والغلُبة والغلُب: وِغشمري. وسلم

  .وفالنٌ يتغشمر على بين فُالن. الغشمرة، وهو أخذُك الشيَء بالغلَبة والغلَبة والغلُبي

  .يزيد بن طُعيٍم الشاعر، ابن الطُّفَيل: ومنهم

  .أجيزت شهادته بشهادِة رجلَني، وله حديث. خزمية بن ثابت، ذو الشهادتني: ومنهم

  .حبيب بن خماشة، صلَّى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ما دِفن: ومنهم

  .بنو واقف، وبنو السلَم، بطنان: ومنهم

  .ِهاللُ بن أمية، أحد البكَّاِئني: فمن بين واقٍف

  .وقد مر. ِرفاعة بن نجدة، وهو أحد البكَّاِئني: ومنهم

  .بةَ وكان نقيباً، وقُِتل يوم بدر، وقُتل أبوه يوم أُحدسعد بن خيثمة، شِهد العقَ: ومنهم

    

الذي قَِطع أنفُه : واألسلَت. واسم األسلَت عامر. أبو قَيس بن األسلَت، وامسه صيفي الشاعر: ومنهم
  .والسلْت شبيه بالشعري معروف. سلَت أنفَه يسِلته سلْتاً، إذا قَطعه: يقال. فاستؤِصل

جاء : يقال. التوجع من البرد إذا تردد صوته يف صدره: والوحوحة. حوح أخو أيب قيسو: ومنهم
  .وزعموا أنَّ الوحوح ضرب من الطَّري، وليس بثَبت. يوحِوح، إذا جاَء يفعل ذلك

  .شأس بن قيس بن عبادة، كان من أشراف األوس يف اجلاهلية: ومنهم

  .وقد مر بطونُ األوِس ورجاهلا

  بطون الخزرج ورجالها 

  .تيم اهللا بن ثَعلبة، وهو النجار، مسي النجار ألنه ضرب رجالً فنجره، أي قَطَعه: فمن قبايل اخلزرج

املُنذر بن حرام بن عمرو، الذي حتاكمت إليه األوس واخلزرج يف حرم، وهو جد : فمن بين النجار
  .حسان بن ثابت بن املنذر

ا من قوهلموحسن: ان إما من احلُسلهم قتالً ذريعاً، وإماً، وإذا قتسهم حسحي القوم فإنَ كان من . حس
. البرد محسةٌ لنبت، أي يستأصله: ويقال. احلُسن فالنون أصلية، وإن كان من احلَس فالنون زائدة

wالعرب عند : وتقول. واِحلس وجع جتِده املرأةُ بعد الوالدةاليت تحس ا الدابة، بكسر امليم، : واِملحسة
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حسست به أُحس به حساً، إذا شعرت : حس، مبنية على الكسر، وتقول: املؤمل إذا أصاب الواحد منهم
أي يِحن إنَّ العامري ليِحس للسعدي، : ويقال. ضرب من السمك يابس صغار: واحلُساس. به وفِطنت له

  .يقال ملَا بينهما من النسب. إليه

  .أبو طلحة، وهو زيد بن سهل، شِهد بدراً والعقَبة: ومنهم

: وأيب. شِهد بدراً. أُبي بن كَعب بن قيس بن عبيد بن معاوية بن عمرو، الذي تنسب إليه القراءة: ومنهم

  .واهللا أعلم" وفاكهةً وأبا: "رعى، من قوله عز وجلّتصغري أٍَب واحد اآلباء، أو تصغري أَب، وهو امل

  .وأبو حبيب زيد بن احلُباب شِهد بدراً

  .أبو أيوب خالد بن زيد، شِهد العقَبة وبدراً، ونزلَ عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أيام قِدم املدينة: ومنهم

  .يمامةعمارة بن حزم، شِهد بدراً وقُِتل يوم ال: ومنهم

  .أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، قاضي املدينة: ومنهم

  .زيد بن ثابٍت، الذي إليه تنسب الفرائض: ومنهم

ومعاذ الذي ضرب أبا جهٍل يوم بدٍر فقطع . بنو عفْراء: معاذ، ومعوذٌ، وعوف الذين يقال هلم: ومنهم
  .ابن مسعود رضي اهللا عنهرجلَه فوقَع يف القَتلى وأجاز عليه عبد اهللا 

نعيمان بن عمرو، شِهد بدراً وقُِتل يوم أُحد، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستخف نعيمان، : ومنهم
  .مل يلقَه قطُّ إالّ ضِحك إليه

  .سهلٌ وسهيلٌ ابنا رافع، اللذان كان هلما موضع مسجِد النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  .شِهد العقبةَ، وكان نقيباً. أسعد اخلِري بن زرارة بن عدس، وهو أبو أُمامة: مومنه

مفعول من البذْل؛ بذَل يبذُل بذالً فهو باذلٌ : ومبذول. بنو مبذوِل بن مالك بن النجار، بطن: ومنهم
  .بتذالُك الشيءا: والبذْلة. ثوب تبتِذله املرأةُ يف بيتها، واجلمع مباذل: واِملبذل. وبذّال

  .شِهد بدراً. حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد: ومنهم

  .وسلَيم بن قَيس بن قَهد، شهد بدراً

  .ومسعود بن أوِس بن زيد، وهو أبو حممد، شِهد بدرا

  .ورافع بن احلارث، شِهد بدرا

  .عفروحيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة، ويلَ القضاء أليب ج

  .وثابت بن خالد، شهد بدراً

  .أبو أنس بن ِصرمة الشاعر، جاهلي، وأبو قيس بن ِصرمة، صِحب النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

wعامر بن أمية بن زيد بن احلَسحاس، شِهد بدراً وقُِتل يوم أُحد؛ وهو الذي ذكره حسانُ يف : ومنهم
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  250  

  .سحست اللَّحم على النار، إذا قَلَيته عليهاح: واحلسحاس مشتق من قوهلم. شعره

  .أبو سِليط بن قيس، وهو سبرة، شهد بدراً: ومنهم

    

: وِملْحان ِفعالنُ إما من املَلَح، وهو لونٌ يقال. سلَيم بن ِملْحان، شِهد بدراً وقتل يوم بئر معونة: ومنهم

: ويف احلديث. البياض: واملُلْحة.  ولونُ صوفة أي لوٍن كانكَبش أملح، إذا كان يف أعلى صوفة بياض،

وسمك ِملْح . أو عق عنهما" إنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ضحى عن احلَسن واحلُسني بكبشِني أملَحني"
  : قال الشاعر. الرضاع: واِمللْح. وماٌء ِملح ال غري. ومليح ومملوح، وال يقال ماحل

  وما بسطتْ ِمن جلِد أشعَ أغْبرا  جو ِملْحها في بطونكمألر وإنِّي

إنا لو ملَحنا للمنذر أو للحارث بن أيب شِمر لنفَع، : "وقالت هوازنُ للنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني
وأمالٍح، ومياه مجع أرٍض ِملحٍة : واألمالح. ، أي لو كنا أرضعناه"إذا ذلك عنده، وأنت خري املكفولني

واملَالَحة معروفةٌ ِمن . وملَحت الناقة أملَحها ملحاً، إذا مسحت حياءها بامللِح لداٍء يصيبها. مالح وأمالح
  .الناس وغريهم

  .سبيع بن قَيس، شِهد بدراً: ومنهم

  .أبو خارجة، وهو عمرو بن قَيس، شِهد بدراً: ومنهم

  .م بن زيد بن حرام، قُِتل يوم أُحد وهو عم أنس بن مالكأنس بن النضر بن ضمض: ومنهم

  .وأنس بن ماِلك بن النضر، صِحب رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخدمه

  .عمرو بن غُزية بن عطية، شِهد العقَبة: ومنهم

  .كعب بن زيد بن قيس، شهد بدراً وقُِتل يوم اخلندق: ومنهم

  .هد بدراً، وأخوه قتل يوم اجلَسروسِعيد بن سهٍل، ش

  .عبد اهللا بن رواحة، شهد بدراً والعقَبة، وكان نقيباً، وقُِتل يوم مؤتة: ومنهم

  .حممد بن عامر بن مالك، شهد بدراً ومات صبيحةَ يوم غزا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أُحد: ومنهم

  .م أحدوأبو حكيم عمرو بن ثَعلبة، شِهد بدراً وقُِتل يو

  .سعد بن الربيع، شهد بدراً والعقبة، وكان نقيباً: ومنهم

  .زيد بن خارجةَ، الذي تكلَّم بعد موِته، يف زمن عثمان رمحه اهللا، وله حديث: ومنهم

  .ثابت بن قَيس بن شماس، خطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  .ل يوم أُحدسلَيمان بن احلارث، شِهد بدراً وقُِت: ومنهم
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  .زيد بن أرقم، صِحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  : وهو الذي يقول. عمرو بن اإلطنابِة الشاعر، جاهلي أحد فُرسام: ومنهم

 والنّاِذر النُّذور علَيا ِعد  أبلغ الحارثَ بن ظالٍم المو

 سالٍح كَِميايقظَان ذا  تُل  تقتُل النِّيام وال تَقْ إنما

  .سري يشد يف وتر القوس العربية لتحزق به؛ واجلمع أطانيب: واإلطنابة

أمحر بن حارثة، الذي يقال له ابن فُسحم، شِهد بدراً وفُسحم أمه وامليم زائدة، وهو من الفَسح : ومنهم
  .زرقُم، وسنهم: والفَساحة، كما تقول

لدرداء بن زيد، هذا صِحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وسيره عثمانُ إىل الشام، عامر، وهو أبو ا: ومنهم
  .رجلٌ أدرد وامرأةٌ درداء. احنصاص األسنان حتى تبلغَ إىل العمور: والدرد. وله حديث

جيتمعوا للصالة، فأرادوا عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة، الذي أُِري األذانَ؛ وذلك أنَّ املؤمنني أرادوا أن : ومنهم
: قال. ِبعنيه: أن يشتروا ناقوساً جيمعهم، فأِري عبد اهللا ابن ثعلبةَ يف منامه كأنَّ رجالً معه ناقوس، فقال

فتقدم فأذَّن، مث . نعم: أالَ خري من ذلك؟ فقال: فقال. نصيح به ألنْ يجتمع للصالة: وما تصنع به؟ قال
  . فاستيقظَ عبد اهللا فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم خربه، وكان هو األصلتأخر فأقام،

  .علَية بن عمرو بن زيد بن واهٍب الشاعر: ومن بين ديناِر بن النجار

  .والنعمان بن عبد عمرو، شِهد بدراً وقُتل يوم أُحد

  .نةقُطبة، قُِتل يوم بئر معو: وأخوه. الضحاك، شِهد بدراً: وأخوه

حبيب قتل يوم : ثعلبةُ بن عمرو بن محٍض بن عِتيك بن مبذول شهد بدراً وأخوه: ومن بين مبذوٍل
  .اليمامة

  .وأبو عمرة بِشري بن عمرو، قُِتل بِصفِّني

  .سهل بن عِتيك، شهد بدراً: ومنهم

  .والطُّفيل بن سعد بن عمرو بن كَعب بن مبذول، قُتل يوم بئر معونة

  . قُتل يوم بئر معونةوسهل بن عامر،

  .وستراه يف موضعه. بنو ِخدرة وبنو خدراة، بطناِن: ومنهم

  .وسفيان بن بشري، شهد بدراً
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أَن : واليعارة. العتود يِهب: واليعر. يعر التيس يعارا: ويعار من قوهلم. متيم بن يعار، شِهد بدراً: ومنهم
  : قال الشاعر، الراعي. يسانها حتى يعلوهايعترض الفحلُ الناقَة فُ

  ِعراضاً وال يشَرين ِإالَّ غَواليا  ال يلَقْحن ِإالَّ يعارةً قالئص

  : وقال آخر

  حشن ِنيلتْ يعارةً في ِعراِض  أضمرتْه ِعشرين يوماً وِنيلَتْ

  .وسعد بن سِعيد، قتل يوم أُحد

  .اً وقَتل أميةَ بن خلٍف اجلمحي يومئذخبيب بن إساف شِهد بدر: ومنهم

  .وعامر بن كعٍب الشاعر

  .ومالك بن ِسنان، قُِتل يوم أُحد

  .أبو سعيٍد اخلُدِري، وامسه سعد بن مالك، صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه: ومنهم

  .ل يوم بئر معونة، وهو أمريهماملنذر بن عمرو بن خنيس، شِهد بدراً والعقبة، وكان نقيباً، وقُت: ومنهم

قيس بن سعد بن عبادة بن دلَيم بن . وابنه. سعد بن عبادة بن دلَيم، بيت عريق يف السودد: ومن اخلزرج
قيس بن سعٍد، أجود : وابنه. شِهد سعد العقَبة وبدراً، وكان نقيباً سيدا جوادا. أيب خزمية، سادةٌ كلُّهم

  .السواد: والدملة. ليلٌ أدلَم وليلةٌ دلْماء. األسود: واألدمل. تصغري أدمل: ودلَيم.  أيام معاويةأهِل دهره يف

. أبو دجانة الفارس ِسماك بن أوِس بن خرشة، أشجع أنصاري يف دهره، وله أخبار يف املغازي: ومنهم

وليلةٌ مدجانٌ، إذا . أدجنت السماء إدجاناً. ب األرضتغطية السحا: والدجن. فُعالة من الدجن: ودجانة
. الظُّلمة: والدجنةُ. دجن يف املكان ودجن به: يقال. املُقيم يف املكان: والداجن. رِكبها السحاب

  .الظُّلَم: والدياِجي

يقال قَوقَل يقوقل .  والدخولُ فيهالتغلغل يف الشيء: والقَوقَلة. وهو القواقل. بنو قَوقَل، وامسه غَنم: ومنهم
  .قوقلة

أخذُك : والرمق معروف، وهو باقي النفْس، والترميق. الرمق بن زيد بن غَنم الشاعر، جاهلي: ومنهم
نَّ وذلك أ. أضرعت الضانُ فَرمق رمق، أضرعت اِملعزى فربق ربق: ومن كالمهم. الشيَء قليالً قليالً

. واِملعزى تضِرع على رءوس أوالدها. خذْ لبنها قليالً قليالً: فيقول. الضأن تضِرع قبل ِنتاجها بأيام

ومن . الداهية: وأم الربيق. اخلَيط الذي يشد يف عنق اجلَدي أو العناق: والربق. اتِخذْ هلا األرباق: فيقول
ورمقه ببصره، إذا . تصغري أورق، وهو لونٌ من ألوان اإلبل: وأُربق. ى أُريقجاءت أم الربيق عل: كالمهم
  .نظّر إليه
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  .مالك بن العجالن، سيد األنصاِر يف زمانه، وهو قاتل الِفطْيون: ومنهم

وذلك أنه كان . أبو خيثمة، وهو مالك بن قيس، لَِحق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك: ومنهم
  .هو أبو خيثمة وقد مر تفسريه: قالوا. كُن أبا خيثمة: لَّف، فلما أنْ رآه من بعيٍد قالخت

  .مسلمة بن مخلَّد، قَتل حممد بن أيب بكٍر، وقُِتل أبوه خملَّد يوم بعاث: ومنهم

  .وأبو أُسيد مالك بن ربيعة بن ساعدة، قُِتل باليمامة

  .والعقَبة، وهو ختن أيب بكٍر رضي اهللا عنه، وقُتل يوم أُحدخارجة بن زيد، شِهد بدراً : ومنهم

  .خالَّد بن سويد، شِهد بدراً وقُِتل يوم بين قُريظة: ومنهم

  .أبو األعور، وهو كعب بن احلارث بن ظامل، شهد بدراً: ومنهم

  .وقَيس بن السكَن شهد بدراً، وقُِتل يوم اجلَسر

  .سيلمة باليمامة، وكان رسوالً إليهعاصم بن عمرو، قتله م: ومنهم

. عبد الرمحن بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول، من الذين تولُّوا وأعينهم تِفيض من الدمع: ومنهم

  .وخالد أخوه قتل يوم بئر معونة. واحلارث أخوه قُِتل يوم اليمامة. عبد اهللا شِهد بدراً: وأخوه

شِهد العقَبة، وخرج مهاِجراً من املدينة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقُتل عبد اهللا بن نضلة، : ومنهم
  .يوم أُحد

وملَيل بن وبرة بن العجالن، . وِعصمةُ بن احلُصني، شهد بدراً، وعثْمان بن مالك بن العجالن، شهد بدراً
  .شهد بدراً

  .دراًاحلارث بن خزمية بن أُبي بن غَنم، شِهد ب: ومنهم

  .وزيد بن وديعة بن عمرو، شهد بدراً والعقبة، وقُتل يوم أحد

  .عبادة بن الصامت، عقَِبي نقيب: ومنهم

    

بِشري بن سعد بن ثَعلبة بن جالَس بن زيد بن مالك اَألغر، شهد بدراً والعقَبة، وهو أولُ الناِس : ومنهم
  .بايع أبا بكٍر يوم السقيفة

  . شهد بدراًوِسماك أخوه

ِمفعلة من : وِمرضخة. مالك بن الدخشم بن ِمرضخة، شهد بدراً، والدخشم رجلٌ ضخم آدم: ومنهم
  .وهو رضيخ ومرضوخ. رضخت النوى باحلجر، إذا دققته بني حجريِن لتعِلف به اإلبل: قوهلم

  .بنو احلُبلَى، مسي بذلك ِلعظَم بطنه: ومنهم

wوسلُولُ أمه، وكان رأس املنافقني، . عبد اهللا بن أُبي بن مالك، الذي يقال له ابن سلُول: حلُبلَىفمن بين ا
w
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  .وكان ابنه عبد اهللا من خيار املسلمني، شِهد بدراً وقُِتل يوم اليمامة

  .أوس بن خوِلي، شِهد بدراً ونزل يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  .حميضة بن عبادة بن الِقذَم، وامسه معبد، شِهد بدراًأبو : ومنهم

  .وعلي بن ثابت بن زيد بن وديعة الشاعر

  .سِلمة أحد البكَّاِئني: صخر بن سلْمان بن الصمة الشاعر، وابنه: ومنهم

  .وأبو قيس بن املعلى، شهد بدراً

  .وعبيد بن املعلَّى، قتل يوم أُحد

علَّى، اسلم قبل أن يقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينةَ، فمر به رجلٌ باملدينة ِمن قَرابته ونفَيع بن امل
حليف لألوس، وهو ِصطْحان فقتلَه يف أجٍل ما كانَ بني األوس واخلَزرج، فكان أولَ قتيٍل من األنصار يف 

  .وال ِعقب له. اإلسالم

  .وزيد بن عبيد بن املعلَّى، شهد بدراً. اًورافع، شهد بدر. وأوس بن املعلَّى

  .زياد بن لَِبيد بن سنان، شهد بدراً والعقبة، واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على حضرموت: ومنهم

  .وخالد بن قَيس بن العجالن، شِهد بدراً

  .ورخيلة بن ثَعلبة، شهد بدراً

  .بن أمية بن عامر بن بياضة، رأس اخلزرج يوم بعاثوعمرو بن النعمان بن كَلَدة بن عمرو 

  .النعمان، كانت معه رايةُ املسلمني يوم أحد: وابنه

  .وغَنام بن أوٍس، شِهد بدراً

  .وحليفة بن عدي، شهد بدراً

 اَمين، كانَ أَيمن بن عبيد بن عمرو، وهو أخو أسامة بن زيٍد ُألمه، وهو الذي يقال له أيمن بن أم: ومنهم
  : من فُرسان النيب صلى اهللا عليه وسلم وإياه عنى حسانُ بقوله

 ولم تَشهد فوارس خَيبِر جبنَت  حين أن قالت أليمن أمه على

  َأضر بِه شُرب المديد المخَمِر  وأيمن لم يجبن ولكن مهره

ما : الصخرة اخلِشنة، والغضاب: األمحر الغليظ والغضبة: الغضبو. بنو الغضب بن جشم: ومن اخلزرج
  .والغضب معروف من اإلنسان. تكسر حولَ العني من اِجللد

بنو زريق، بطن كانَ منهم أبو جبيلة امللك الغساينُّ، الذي جاء به ماِلك بن العجالن فقَتل اليهود : ومنهم
  .باملدينة
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  .بن صخر، أحد البكّاِئنيسلمة : ومنهم

استوذَقْت اإلناَء، : ويقال. الروضة: والوذَفة زعموا. فَروة بن عمرو بن وذَفة، شِهد بدراً والعقبة: ومنهم
  .إذا استقطرت ما فيه

ول دثَّن الطائر، إذا طاف ح: والدِثنة من قوهلم. زيد بن الدِثنة، قتلته قريش مع خبيب بن عدي: ومنهم
  .وكِره ومل يسقُطْ عليه

  .أبو عياش بن معاوية بن صامٍت، فارس جلْوى، وهي فرسه: ومنهم

  .عائذ بن ماِعص، شِهد بدراً: ومنهم

  .رافع بن مالِك بن العجالن، وهو أولُ من أسلم من األنصار: ومنهم

  .والنعمان بن العجالن، والَّه علي رمحه اهللا على البحرين

ضمك الشيء، بعضه إىل بعض، حنو : والسرد. والسرد. وساِردة مأخوذٌ من السرد. ساِردة، بطن: ومنهم
وقدر يف : "ويف الترتيل. سرد الدرع، أي ضم حديد بعِضها إىل بعض: ومنه قوهلم. النظْم وما أشبهه

ثالثةٌ : إني ألعرفُها:  ألعرايب أتعرف األشهر احلرم؟ فقالوقيل. املنظَّم من خرٍز أو غريه: واملسد" السرد
  .سرد وواحد فرد

مرداس بن مروان، شِهد يوم احلُديِبية، وبايع حتت الشجرة، وكان أمني النيب صلى اهللا عليه وسلم : ومنهم
  .على سهماِن خيرب

وهو أبو جابر بن .  وبدراً، وكان نقيباً، وقُِتل يوم أُحدعبد اهللا بن عمرو بن حرام، شِهد العقَبة: ومنهم
  .عبد اهللا

  .عمري بن حرام بن عمرو بن اجلَموح، شِهد بدراً واحلديِبية: ومنهم

    

  .ِخراش بن الصمة، قائد الفرسِني يوم بدر: ومنهم

  .بةَ األوىل، فقِتل يوم اليمامةعقْبةُ شِهد بدراً والعقَ: وابنه. عامر بن ناىب، شِهد العقَبة: ومنهم

نبا السهم عن : ومن ذلك قوهلم. االرتفاع عن الشيء: والنبوة. نبا ينبو نبواً: فاعلٌ من قوهلم: وناىب
. ومن مل يهمز النيب صلى اهللا عليه وسلم فاشتقاقه من هذا؛ ألنه نبا، أي ارتفع. اهلدف، ألنه تنحى عنه

فعيلٌ من هذا قال الشاعرفكأنَّ النيب  :  

 النبي من الكاِثب مكان  فأصبح رتْماً دقاقَ الحصى
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وقال رجلٌ للنيب صلى اهللا عليه . نبأتك بكذا وكذا، أي أخربتك: ومن همز فهو من النبأ، من قوهلم
  ".لست بنبئ اهللا ولكني نيب اهللا: "يا ِنبئَ اهللا فهمز فقال: وسلم

  .خشرم بن احلُباب، شِهد املشاهد بعد بدر، وكان حارس النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  : قال الشاعر. إما من النحل، وهو يسمى اخلَشرم: واشتقا خشرم من شيئني

  كالخَشْرم المنثوِر

خذ منها اِجلصتم، وهي احلجارة اليت يرأو من اخلَش.  

 معرور، عقَب، وكان نقيباً، وهو أول من أوصى بثُلث ماِله، وأولُ من استقبلَ القلة، البراء بن: ومنهم
  .مبشر، شهد احلُديِبيةَ: وأخوه. وأول من دِفن عليها

  .قال الراجز. واشتقاق البراء من آخِر ليلٍة يف الشهِر وأوِل ليلٍة من الشهر الداِخل

  يوماً إذا كان البراء نَحسا  ساعين بكِّي جابراً وعب يا

برأت من املرض : وتقول. وكذلك يف الترتيل. ومجع برئ برآء. أنا برئ منك وبراء: والبراء من قولك
وبعري ذو . وبريت وبروت القلم أبِريه برياً وأبروه برواً، واألول أعلى. أبرأ برءاً فأنا بارئ، كما ترى

ِبِفيِه البري، وحمى خيبرى، : "ومن كالمهم. التراب، مقصور: والبري.  قوياً على السفربرابٍة، إذا كان
أبيت البعري فهو مبرى، إذا . برة البعري اليت تجعل يف أنفه، من نحاٍس أو ِفضة: والبرة". فإنه خيسرى

  .جعلت له البرة

  .ِل السوار واخلَلخال وما أشبهه، واجلمع بِرينكلُّ حلقٍة مث: والبرة أيضاً

  : قال الشاعر. ناموس الصائد الذي يكمن فيه: والبرأة مهموز

  به برٌأ مثُل الفسِيِل المكمِم

نٌ وفال. عره بشر يعره عراً، إذا لطَخه به: ومعرور مفعول من قوهلم. بارأت الكَِري، إذا فاصلَته: ويقال
  .يعره الناس ويعرونه، أي ينتابونه

" من سيدكم يا بين سِلمة؟: "وهو الذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ِبشر بن البراء، شهد بدراً: ومنهم

 بن ِبشر: وأي داٍء أَدوأْ من البخل، بل سيدكم األبيض اجلعد: "قال. اجلَد بن قيس على بخٍل فيه: قالوا
  .وهو الذي أكلَ مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشاة املسمومة فمات". البراء

  .ذا الرأْي: حباب بن املنِذر بن اجلَموح، شِهد بدراً؛ وهو ذو الرأْي، مسي ملشورته يوم بدر: ومنهم

والضحاك بن حارثةَ، . هد بدراًولبيد بن قيٍس، ش. عبد اهللا بن عبد مناف بن النعمان، شِهد بدراً: ومنهم
  .شهد بدراً والعقبة
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والطُّفَيل ابن النعمان، شِهد بدراً والعقبةَ، . عقْبة بن عبد اهللا بن صخر، شهد بدراً، وجد بن قَيس: ومنهم
  .وقُِتل يوم اخلَندق

  .ِسنانُ بن صيفي، شِهد بدراً والعقَبة وقُتل يوم اخلَندق: ومنهم

  .معبد بن قَيس بن صيفي بن صخر، شِهد بدراً، وعبد اهللا أخوه شِهد بدراً: ومنهم

  .وأبو عبٍس بن عامر، شهد بدراً. وخالد بن عمٍرو، شهد بدراً. سواد بن زيد، شهد بدراً: ومنهم

الرجل :  أيضاًوالبلدمة. حلم الصدر وحنِوه: عبد اهللا بن النعمان بن بلْدمة، شهد بدراً، والبلْدمة: ومنهم
  .الثَّقيل

وهو الذي قتل ابني حذيفةَ بِن بدٍر . أبو قَتادة بن ِربعي، فارس النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم
  .الفَزاِريني، اللذين أغارا على سرح املدينة، فشك اثنِني يف رمح

  .عامر بن عنمة، شِهد بدراً: ومنهم

    

اليسر إما من اليسر، وهو خالف العسر وإما من . و كعب بن عمرو، وشِهد بدراًأبو اليسر، وه: ومنهم
ضد املَعسرة؛ : واملَيسرة. ومنه املَيِسر الذي نهي عنه. واحد األيسار الذين يستِهمون على اجلزور: اليسر

. و الذي تسمه العامة اليسرأخذه اُألسر، وه: ويقال". فناِظرةٌ إىل ميسرة: "وكذلك هو يف الترتيل

خذْ ميسوره ودع : ويقال. وقد مست العرب يساراً، ويسراً، وياسراً، وميسرة. احتباس البول: واُألسر
رسل ودع ما عذْ ما سهويقولون. معسوره، أي خ : رة أعسيه العاموهو الذي تسم ،رسي ررجلٌ أعس

ومنه اشتقاق . ومنه إسار القَتب واِملحمل، وهو أن يشد بالِقد. ت عليه فقد أسرتهوكلُّ شيء ضيق. أيسر
  .األسري

  .ومنهك ذَكْوان بن عبد قَيس، شِهد بدراً والعقبة، وقُتل يوم أُحد

  .وأبو عثمان، وامسه سعد بن عثمان، شِهد بدراً

  .وعقبة بن غَنم، وأخوه مسعود، شهدا بدراً

ومسعود بن سعد، شهد بدراً وعياش بن قيس، شهد العقبة، وقتل أخوه . ، شهد بدراًوقيس بن ِحصن
وأبو رافٍع أول من أسلم من . وقتل أخوه خالَّد يوم بدر. وِرفاعة بن رافع شهد بدراً. سعد يوم بعاث

  .وعبيد بن زيد شهد بدرا. األنصار

يعاذ وربيعة: ومن بين أُدل بن: مبابنا جيابن كعب بن عمرو بن أُد مرو بن أوس بن عائذ بن عديع  .

  .درجا

w  .وثابت أخوه، شِهد العقبةَ وبدراً، وقُِتل يوم الطائف. مروان بن اجلَذَع، أسلم وهو شيخ كبري: ومنهم
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  .وعمري بن احلراث بن ثَعلبة، شِهد بدراً، وهو مقَرن، يقرن الرجالَ بوم بعاث

وح، شِهد بدراً واحلُديبيةوعان بن اجلَمسري بن حم.  

  .وعمري بن عامٍر، شِهد املشاهد كلَّها، وقُِتل يوم اليمامة

  .وِحماس بن زيد، قُِتل يوم أُحد

وخالَّد أخوه شِهد بدراً، وقتل يوم . وأخوه معاويةُ قُِتلَ يوم بدر. ومعاذ بن عمرو بن اجلَموح شهد بدراً
  .أُحد

  .وعمرو بن اجلَموح األعرج، آخر األنصار إسالماً، قِتل يوم أُحد

  .أبو قُطْبة: وأخوه. سلَيم بن عمرو حديدة بن عمرو بن سواد، عقَِبي بدري: ومنهم

  .سهل بن قيس بن أيب كعب، شِهد بدراً وقُتل يوم أُحد: ومنهم

  .وبشري بن عبد الرمحن الشاعر

مجيلةُ تزوجها أنس بن مالك، :  يزيد بن كعب بن عامر بن حديدة، بدري عقَيب، وابنتهأبو قُطبة: ومنهم
ن بن أيب احلسن البصريوهي موالةُ احلس.  

  .معن بن عمرو الشاعر: ومنهم

  .كعب بن مالك الشاعر، عقَيب بدري: ومنهم

  .الزبري بن خارجةَ الشاعر، وقد مر تفسريه: ومنهم

  .رمحن بن عبد اهللا الشاعر، وهو أبو اخلطّابوعبد ال

  .معن بن وهب بن كعب الشاعر: ومنهم

  .عبد اهللا بن عِتيك، قاتل الربيع بن أيب احلُقَيق اليهودي: ومنهم

  .يف اخلزرج مائةٌ وستة عشر بدرياً: قال أبو بكر رمحه اهللا

  رجال خزاعة وبطونها 

  .، وهو لُحي وقد مرربيعةَ: ولد حارثةُ بن عمرو بن عامٍر

عمراً، وهو أبو خزاعة، وهو أول من بحر البحرية، وسيب السائبة، ووصل الوصيلة، ومحى : فولد ربيعة
  .احلمى

وذلك أنهم اخنزعوا عن . اخنزع القوم عن القوم، إذا انقطَعوا عنهم وفارقوهم: واشتقاق خزاعة من قوهلم
ِل العرم، ملَّا أن صاروا إىل احلجاز، فافترقُوا باحلجاز فصار قوم إىل عمان وآخرون إىل مجاعة اَألسد أيام سي

w  : قال حسان. الشام
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  خُزاعةُ منا في جموٍع كَراِكِر  قَطْعنا بطن مر تخزعتْ فلما

  .ومن بين عمرو بن لُحي تفرقَت خزاعة

  .عدكعب، وملَيح، وس: ومن قبائل بين عمرو

سلَلت الشيَء : فَعول إما من السلَّة وهي السِرقة، وإما من قوهلم: وسلُول. بنو سلُول بن عمرو: ومنهم
اليء أسلُّه سل: ويقولون. من الشأي سرقة، وسليل الرج ،كلَّةٌ وفَتاللة : يف بين فالن سه؛ وهو السولد

الرماح، شبهت بنبات األسل املعروف يف : واألسل. واجلمع سالَّنٌمِسيل ماِء دقيق، : والسالُّ. أيضاً
  .اآلجام

  .ضرب من النمل الكبار: واحلُبشية. بنو حبشية بن كعب: ومنهم

  .بنو اِحلزِمر، واِحلزِمر اشتقاقُه من احلزمرة، وهي الضيق: ومنهم

    

، أو تصغري أحلّ، وهو املسترِخي العصب من القوائم يف وحلَيل إما من تصغري حلٍّ. بنو حلَيل: ومنهم
أحلّ. الدواب لّتهم: واِحللَّة. فرسحِتمعون يف مالقوم ا .معاحلرام: واحلَالَل. واِحلاللُ ج واحلُلُّ. ضد :

 الدين محالَّ، وحللت وأحلَّ احملِْرم إحالالً، وحلَّ باملكان حلوال، وحلَّ. ضد اِحلرم: واِحللّ. ضد احلُرم
  .العقْد حالَّ

والضاِطر اشتقاقُه من قوٍم ضياِطر، وهو الضخم الذي ال منفعةَ فيه وال غَناء، واجلمع . بنو ضاِطر: ومنهم
  .ضياطر وضياطرون

 بن كالب؛ وأوصى إليها وأعطاها ِمفتاح ى بقُصيبه حج ابنتولّيلٌ سادنَ الكعبة، فزالكعبة، وكان ح
  .فأعطته زوجها قصياً، فتحولت اِحلجابة من خزاعة إىل اليوم

  : قال الشاعر. تصغري قَمر: وقُمري. بنو قُمري: منهم

 له قالت الفتاتان قُوما ن  وقمير بدا ابن خمٍس وِعشِْري

  .احلجاج بن عامر بن أقرم، شِريف: فمن بين قُمري

قَرمت الشيَء، أي قطعته؛ أو من البعري املُقْرم، وهو الفَحل، أو من البعري : قوهلموأقْرم أفعلُ إما من 
الذي يتناول البقلَ : والفصيل القارم. املقروم، وهو الذي تجلَف جلدةٌ من خطْمه فيقع عليها اخلطام ليِذلّ

وقِرم إىل اللَّحم قَرما، إذا اشتهاه؛ . تهكلُّ شيِء قرمته بفيك فَأَلقَي: والقُرامة. بعد رضاعه، يقِرما ويأكلُه
  .إزار يطرح على الِفراش حنو اِملحلَس وما أشبهه: واِملقْرمة. واالسم القَرم

قَِبيصة بن ذُؤيب، كان على خاتم عبد امللك بن : حلحلة بن عمرو بن كُليب، شريف، من ولده: ومنهم
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  .مروان

  . بين العباسمالك بن اهليثم، أحد نقباء: ومنهم

  .حفْص بن هاِجر بن عبد مناف، الشاعر: ومن بين ضاطر

  .قُرة بن إياس، كان شريفاً: ومنهم

  .طَلحة بن عبيد اهللا بن كريز، كان شريفاً فاضالً: ومنهم

  .وبنو حداد من بين كنانة. قيس بن عمرو بن منِقٍذ الشاعر، الذي يقال ابن احلُداِدية جاهلي: ومنهم

مفتعل من : وله حديث، واملُحتِرش. احملترش، وهو أبو غُبشان الذي يزعمون أنه البيت من قُصي: منهمو
  .ل، واجلمع أغباشَ!باقي ظُلْمة اللي: والغبش. فُعالن من الغبش: وغُبشان. احلَرش

  .طارق بن تلِهية بن يعمر: ومنهم

قه ليالً: وطارقه أطرق أيضاً.فاِعل من طرقتى:  والطَّرق احلصطروالطََّرق أيضاً. ِفعل الكاهنة ت : طرق
واهللا . نجم، هكذا فُسر: والطارق. وجئتك طُرقةً أو طُرقتني، أي مرةً أو مرتني. الصوف وغريه باِملطرقة

  : وقوهلم. أعلم

  نحن بناتُ طارِق

ا بلغت أن يطرقها الفحل، وجاء القوم مطَاِريق، إذا والناقة طَروقة الفحل، إذ. أي بنات الواضح املكشوف
وما بفالٍن ِطرق، أي قُوة، . وطَارق بني ِدرعني، مثل ظاهر سواٌء، إذا لبسهما. جاء بعضهم يف إثر بعض

حمقالوا. وأصل الطَّرق الش ،خلُ الطريقنال : الطِّوال، وقالوا: املُسطَّر، وقالوا: والنباليدالذي ي . وأطرق
ورجل به ِطريقة، ورجل . وأطرقت النعلَ فهي مطْرقة. اسم موضع: وأَطِْرقَا. الرجلُ يطِرق إطراقاً

طروقم :لَهإذا كانَ يف عصِبه استرخاء. الذي به استرخاٌء وب وكذلك الفرس ،أطرق ة. وبعريلِهيفِعلة : وتت
  : قال الشاعر. من اللَّهو

  أِريشُ بها سهاِميبتَلهيٍة 

كُرز بن علقَمة، وهو الذي قَفَا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الغار فرأى عليه نسج العنكبوت، : ومنهم
  .هاهنا انقطَع األثَر: فقال

: لوسفْح اجلب. فعال من سفَحت املاَء سفحاً، إذا صببته: والسفَاح. السفَاح بن عبِد مناةَ الشاعر: ومنهم

  .حيثُ ينسفح عليه ماء السيل

وقد مست العرب سفيحاً، ومساِفحاً، . ضد النكاح، لنسافُح الرجِل املرأةَ ماءمها إذا اجتمعا: والسفَاح
  .وسفَّاحاً
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. مسروح ابن قَيٍس بن الضريبة الشاعر: منهم. بنو الضريبة بن عمرو بن اِحلزمر، هلم شرف: ومنهم

: والضريب. ماِضي الضرببة: يقولون. أيضاً حده: ما ضِرب بالسيف؛ وهو ضريبةٌ، والضرببة: ضِريبةوال

ِعرق غليظ مير يف : والضارب. وضرب البعري الناقةَ ِضراباً، إذا فَرعها. العسل اجلامد: والضريب. اجلليد
ما : والضرببة. ربت عن الشيء إضراباً، إذا أعرضت عنهوأض. انِزلْ ذاك الضارب: أرض سهلة، من قوهلم

الذين : وفالنٌ محض الضرببة، أي كرمي األخالق، والضرباء. كان على اإلنساِن من خراٍج أو حنوه
  : قال الشاعر. يضِربون بالقداح

  ضرباِء أيدِيهم نَواِهد  الرقَباِء لل كمقَاِعد

. للَّنب، إذا خثُر وغلُظ، وضرب فالنٌ يف األرض، إذا سافَر فيها مسترزقاً أو تاجراًاستضرب ا: ويقال

  .اِخليام وما أشبهها للمسافرين: واملَضارب

: يقال. واِهلينة من اهلُدو والسكون. رجلٌ حبتر وحباتر. القصر: واحلَبتر. بنو حبتر، وبنو ِهينة: ومنهم

  .اهلَوان: واهلُون. لى ِهينتِه، أي على هدوهفالنٌ يمِشي ع

قوم : واألبدال. هذا بدلٌ من هذا: تصغري بدل، من قوهلم: بديل بن أم أصرم، شريف، وبديلْ: ومنهم
: وزعموا أنهم سبعون. زهاد، زعموا، ال ختلُو األرض منهم، إذا مت واحد أبدلَ اهللا عز جلّ به آخر

  .ون بالشام، وثالثون يف سائر البالدأربع

  .أبو ِقصاف، وامسه حراب بن عامر، الذي أصاب سهمه الوليد ابن املغرية فقتلَه، وله حديث: ومنهم

تيس : تصغري أزنم، من قوهلم: وزنيم. زنيم بن صيفي بن فَروة، كان شريفاً: بنو غاضرة، منهم: ومنهم
  .بطن من بين متيم:  وبنو أزنم.له زنمتان: أزمنُ

وكانت . ِعمران بن احلُصني بن عبيد بن خلَف، صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أبو نجيد: ومنهم
  .تصاِفحه املالئكةُ وتناجيه، لداٍء كان به، فاكتوى فذهب عنه ذلك، وذهب ما كان يسمع ويرى

  .تِميم بن سويد الشاعر: ومنهم

  .بو رمٍح الشاعر، الذي رثى احلسني بن علي عليهما السالموأ

  .األشيم، وهو أبو جمعة، وهو جد كُثير عزة، وهو أبو أمه، وإليه ينسب كُثير: ومنهم

 عز ومن ذلك قولُ اهللا. الكَفُور للنعمة: والكَنود. ابنا عبِد العزى: جعدة، وأبو الكَنود، الشاعراِن: ومنهم
  ".إن اإلنسانَ لربه لَكَنود: "وجل

  .رجلٌ ضِبيس، إذا كان سيئ اخلُلق: فَِعيلٌ من قوهلم: وضِبيس. بنو ضِبيس: ومنهم
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فرأيت عمرو بن لُحي يجر قُصبه : "أكثَم بن أيب اجلَون، وهو لذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم
  .العظيم البطن: واألكثم".  عمٍرو به أكثميف النار، وأشبه بين

  .سلَيمان بن صرد، راس التواِبني، قُِتل يوم عني وردة: ومنهم

  .جندب بن وهٍب، حاملُ لواء خزاعة: ومنهم

  .احلُصني بن نضلةَ الكاهن، سيد أهِل ِتهامة: ومنهم

املَفِصل بني الذِّراع : والكُوع.  يف كُوع يِده اعوجاجالذي: واألكْوع. معتب بن أكوع الشاعر: ومنهم
  .الرجلُ أكْوع واملرأةُ كَوعاء. والكف مما يلي اإلام

  .وهلا حديث. عاتكة بنت خلَيف، وهي أم معبٍد اليت نزلَ ا النيب صلى اهللا عليه وسلم ملَّا هاجر: ومنهم

بين عبِد : ذي رثَى هامشاً وعبد مشٍس ونوفالً واملطَِّلبمطرود بن كَعب بن عرفُطة الشاعر، ال: ومنهم
  .ضرب من الشجر: والعرفُط. مناف

عمرو بن احلَِمِق الكاهن، صِحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد املشاهد مع علي رضوانُ اهللا : ومنهم
. اخلفيف اللِّحية: واحلَِمق زعموا. الِموكان رأسه أولَ رأٍس نِصب يف اإلس. وقتلَه معاويةُ باجلزيرة. عليه

  : قال الشاعر. اجلزع: واالحنماق

  والشَّيخُ يضرب أحياناً فَينْحِمقُ

قالت امرأةٌ من . وامرأةٌ محِمقة، إذا ولدت احلَمقى. بثْر خيرج على الصبيان: واحلُماق. واحلُمق معروف
  : العرب

حِمقَهم إذا  لستُ أباِلي أن أكون رأيتُ خُصيةً معلَّقَه 

  .أي إذا ولَدت غالماً

    

عيناه، : وجحمنا األسِد. اجلاحظ العينني: واألجحم. أبو مالٍك، وهو أُسيد بن عمرو بن األجحم: ومنهم
. األجحم هذا، هو األجحم ابن ِدنِدنة، أحِسب أنَّ أمه خالدةُ بنت هاشِم بن عبد مناف. بكلّ لغة

نر البايل: ِدنالدجقال الشاعر. يبيس الش :  

  كالسيل يغْشَى أصول الدندِن البالي  يغْشى رجاالً ال خَالَقَ لهم والماُل

  .عبد اهللا بن خلَف بن أسعد بن عامر بن بياضة: ومن بين ملَيح بن عمٍرو

وكان .  أصحاب قصِر بين خلٍَف بالبصرةوهم. طَلْحة بن عبد اهللا، الذي يقال له طَلحةُ الطَّلَحات: وابنه
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  .طلحةُ أجود أهِل البصرة يف زماِنه غري مدافَع

  : عمرو بن سامل بن حِصرية، الذي يقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتِح مكّة: ومنهم

  ِحلفَ أبينا وَأبيِه األتْلَدا  هم ِإنِّي ناشد محمداً الَ

اجلُمار، ومنه : والكَثَر. ضد القليل: وهو تصغري كَِثري، والكَِثري. الرمحن الشاعركُثير بن عبد : ومنهم
وكثَر بنو فالٍن بىن . وعدد كُثَار، أي كثري". ال قَطْع يف ثَمٍر وال كثٍَر: "حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .عدد كُثْر، يف معىن كثري: ويقال. او زائدةواشتقاق الكَوثَر من الكَثْرة، والو. فالن، إذا كانوا أكثَر منهم

بن عبد العزى، شريف كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعوه إىل اإلسالم، . بديل بن ورقا: ومنهم
  .وكان له قدر يف اجلاهلية مبكة

. يومئٍذ مشركاً مث أسلماحلَيسمان بن عمرو، وهو الذي جاء خيرب قَتلى بدٍر إىل أهل مكّة، وكان : ومنهم

واشتقا . كويته: وحسمت اجلُرح. قطعته: حسمت الشيَء: فَيعالن من احلَسم، من قوهلم: واحلَيسمان
  .السيف احلُساِم من احلسم

 شدة: والصلْق. ومسي املصطَِلق حلسن صوته، كأنه مفتِعل من الصلْق. بنو املُِصطلق، وامسه جِذمية: ومنهم

صلَق بنو فالٍن بين فالن، إذا : ويقال". صلَقُوكم بألسنة ِحداد: "الصوت وِحدته، من قوله عز وجل
  .قال الشاعر. أَوقَعوا م فقتلُهم قتالً ذرياً

 ألحقتُهم بالثَّلَْل وصداٍء  فصلَقْنا في مراٍد صلقةً

  .سِلق: ل العامةما صِلق من اللَّحم بالنار، وهو الذي تقو: والصالئق

والصليق، . ، وهو اخلليط من األصباغ"لو شئت أمرت بصالئق وِصناٍب: "ويف حديث عمر رضي اهللا عنه
  : قال الشاعر. من النبت

 مثَل الحريق الملِْهِب معمعةً  تسمع منها في الصليق األشهِب

  .لنيب صلى اهللا عليه وسلماحلارث بن أيب ِضرار، أبو جويريةَ زوِج ا: ومنهم

أولُ ما يبدو من نور الشجر إذا : والفَغو. علقمة بن الفَغو، صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم
وأفغى النخلُ، إذا رِكبته القشرة . فَغا الشجر وأفغى، ومنه اشتقاق الفاغيِة املعروفة من النور: يقال. تفَت؛

  : قال الشاعر. القَفَندوراليت تسمى 

  لعمرك نُغتاُل الحروب كذِلِك  أحسان إنّا يا بن آِكلة الفَغَا

: فولد أسلَم. وممن اخنزع مع خزاعة أسلَم بن أقْصى، ومالك بن أقصى وإخوته، وهم يسمون أَسلَم

المانَ، وقد مرس.  w
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طليعتني للنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أُحد، فقُِتال فدفنا يف قٍرب ابنا خلَف، كانا : مالك والنعمان: ومنهم
  .واحد

". غَطِّ فِخذَك فإنَّ الفَِخذ عورة: "جرهد بن خويِلد، وهو الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  .، إذا طالتواجرهدت ليلتنا. اجرهد بنا السري، أي طال: واشتقاق جرهٍد من قوهلم

وبريدة إما تصغري . ولبريدةَ صحبة. بريدة بن عبد اهللا بن بريدةَ الفقيه، وهو بريدة بن احلُصيب: ومنهم
ثور أَبرد، إذا كان يف طرف ذنبه بياض؛ : والبرد من قوهلم. والبرد معروف. بردة، وإما تصغري بردة

ال يذُوقون فيها برداً وال : "النوم وفسروا يف الترتيل: والبرد. ق اُألبيِرد الشاعرومنه اشتقا. واألنثى برداء
  : واحتج أبو عبيدةَ يف هذا بقول الشاعر. النوم، واهللا عز وجلّ أعلم: قالوا" شراباً

 وعن قُبالتها البرد عنها  بردتْ مراِشفُها علي فَصدني

    : قال الشاعر. والربيد عريب معروف. داٌء معروف: واإلبِردة

  بِريد السرى باللَّيل من خيٍل بربرا

  : قال الشاعر. ر بِدمشق معروف: وبردى

  بردى يصفَّق بالرحيق السلْسِل

  : قال الشاعر. طرفا النهار: واألبرداِن. والبرِدي نبت معروف

  خدود جوازٍئ بالرمل ِعيِن  طَى توسد َأبرديِهاألر إذَا

  .عامر الشاعر، استشِهد يوم خيبر: ومنهم

  .وحممد بن مسلم، أولُ من قُِتل من املسلمني يوم أُحد

ذو الشمالين، وامسه : من ولده. احلارث، وهو غُبشان بن عبد عمرو، وكان قد حجب البيت: ومنهم
  .ري بن عبد عمرو، شهد بدراً، وِحلْفُه يف بين زهرةعم

ومن : قال" ِليصوموا عاشوراء: مر قوم: "أمساء بن حارثة، الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم
  ".ومن أكَلَ: "أكَل؟ قال

  .ذؤيب بن هالٍل الشاعر: ومنهم

واشتقاق ِدعِبل من .  بن ِحبال بن ِدعِبل، شهد احلديبةاحلارثُ: بنو ِدعِبل، وإليه البيت، منهم: ومنهم
  .البعري الدعِبل، وهو العظيم اخلَلْق

نضلة بن عبد اهللا، الذي قتل هاللَ بن خطَل األدرمي يوم الفتح وهو متعلِّق بأستار الكعبة، أَمر : ومنهم
wيه اللَّتِني كنتا تغنيان جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وقُِتلت إحدى قَينت. النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتلْه

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  265  

  .وأسلمت األخرى

  .أُهبانُ، وهو مكَلَّم الذِّئب، وهو ابن ِعياذ بن ربيعة، وله حديث: ومنهم

  .عبد اهللا بن أيب أوىف، صِحب النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

أن يسلَخ جلد الفصيل ويحشى ِتبناً ويقدم إىل أُمه لترأْمه : بووال. تصغري بو: وبوي. بنو بوي: ومنهم
  .وتدر عليه

ما كان دون املِلك : أبو قْيلة، وهو وجز بن غالب، وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم والقَيلُ: ومنهم
سريع، وأوجز الرجل يف كالمه، كالم وجز وكالم وجيز، أي : وجز من قوهلم. نفْسه، كأنه بعد امللك

  .إذا اختصره وأسرع فيه

  .سلَيمان بن كَثري، كان من نقباء بين العباس، قتله أبو مسلم: ومنهم

  قبائل بارق ورجالهم 

  .ومسي بارقاً جببٍل نزلَه بالسراة. بارق هو سعد بن عدي بن حارثة

رداس بن أمساء بن خالد بن عوف بن عمرو بن سعد بن ثَعلبة سراقة البارقي الشاعر ابن ِم: فمن بين بارق
  .وهجاه جرير، وله حديثٌ مع املختار. بن ِكنانة بن بارق

وانبعج السحاب . بعجت بطنه أبعجه إذا شققته، بعجاً: فَعلة من قوهلم: وبعجة. بعجة ابن أوس: ومنهم
  .سع يف قاٍع من األرض، ينبعج فيها السيلرملةٌ تت: والباعجة. باملطر، إذا كثُر

  : معِقر بن أوس بن محاٍر الشاعر، جاهلي، وهو الذي يقول: ومنهم

 كما قَر عيناً باإلياب المسافر  فألقَتْ عصاه واستقرتْ بها النَّوى

  .مفعل من العقْر: ومعقَّر

. ضرب من الشجر: والعرفح. ِصل، عداده يف بارقعرفجة بن هرثَمة، وهو الذي جند املَو: ومنهم

  .بل اهلَرمثة األسد بعينه: وقال قوم. السواد الذي على خرطوم األسد والكلب وما أشبهه: واهلرثَمة زعموا

مالِدس هذا هو الذي يف بين سعد، كأنهم عنده : وكان أبو عبيدة يقول. بنو مالِدس بن عمرو: ومنهم
  .ناقلة

  : قال الشاعر. بنو أملع، وبنو شبيب، وهم بالشام: ومنهم

  فالحقْ بقومك بارٍق وشبيٍب
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فعلُ من ملَع الشيء يلمع ملعاناً، إذا برق، وأَملْع الرجلُ بالسيف، إذا هزه لينِذر قوماً أو : وأملع. ومها بطنان
ويف أرض بين . وأملْع م الدهر، إذا ذهب م. وأملعت الفرس، إذا استبانَ محلُها، فهي ملِْمع. حيذِّرهم

لَموع قابةٌ من كٍإل أي قطعةٌ عظيمة، وععوالتلميع يف اخليل . سريعة االختطاف واالحنطاط: فالن لُم
  .كلُّ سواٍد خالطَ بياضاً: وغريها

  .انقضت خزاعة

  األسد والحجر 

يك وِشهيل وقد تقدم قولنا يف هذه األمساء، مثل شراحيل، العت: فولد األسد. األسد واحلَجر: ولد ِعمران
  .وشرحبيل وِشهيل وعبديل وعبد ياِليل، أنها مضافةٌ إىل اهللا عز وجلّ وال أُِحب الكالم فيها

وعتك على ميٍني فاجرة، إذا أقدم . عتك عليه إذا حمل إما بسيٍف أو غريه: واشتقاق العتيك من قوهلم
  ".أنا ابن العواتك"مجع عاتكة ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم :  وقد مر عاتكةُ والعواتك.عليها

    

. اخلُصلة من الشعر: واهلُلْبة. الشعر: واهلُلْب. مفعل من اهلُلْب: واملهلَّب. املهلَّب بن أيب صفْرة: ومنهم

رجلٌ كان أَصلَع فمسح النيب : واهلَِلب.  ويوم هالَّب بارد.ويقال لشعر ذنب املُهر أولَ ما يبدو، هلْب
  .صلى اهللا عليه وسلم يده على رأسه فنبت شعره فسمي اهلَِلب

نخف الدابة وهو شبيه : والنخف. الغداةُ الباردة: والسبرة. سبرة بن النخف، كان ِمن رجاهلم: ومنهم
ِرجه من أَنخفخ ييف أنفه شيءبالن ِفه إذا اعترض.  

  .هزار مرد، كان من رجاهلم: عمر بن حفْص الذي يقال له: ومنهم

فرس أَمغر، واُألنثَى : فَعالء من قوهلم: ومغراء. مغراء بن املُغرية بن أيب صفْرة، وكان من رجاهلم: ومنهم
  .شقْرةٌ فيها كُدرة: واملُغرة. مغراء

  .هللا بن ِسنان، كان فارس الناس يف زماِنه مع املهلَّبعبد ا: ومنهم

نعام بن احلارث، كان من فُرسام يف آخر اجلاهلية وأول اإلسالم، وهو أول رجٍل أغار على : ومنهم
  .الفُرس بعمان

  : حاضر بن حطَاِطي الشاعر، الذي يقول: ومنهم

   في جناحي طائٍر طارواكأنَّهم  تُنَبْئك عن سكّاِنها الدار لم

. العظيم األذنني، واألنثى شرفاء: واألشرف. عمرو بن األشرف قُِتل يوم اجلمل مع عائشة: ومنهم

wوكلُّ ارتفاٍع من األرض . موضعاِن بنجد: والشرف والشريف. وشرف الدار معروف. اسم: وشراٍف
w
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  . بذلك الشرفانظر إىل ذك الشخِص: فهو شرف، من قوهلم

  .زياد بن عمرو رأس األسد بعد قتل مسعود: ومنهم

  .وكان احلجاج ولّي زياداً شرطه، مث والَّه اَألهواز وله حديث. واحلَواري بن زياد بن عمرو

  .النعمان بن عقبة الشاعر، أدرك اجلاهلية: ومنهم

وإنما مسي قُطنةَ ألنه كان قد طُِعن يف عينه فكان . راسانثابت قُطْنة الشاعر، كان من فُرسام خب: ومنهم
  .يجعلُ عليها قُطنة

  .جعفر بن عبد اهللا بن كُزمان وكان فارساً: ومنهم

ثاب : فَعالن من قوهلم: وثَوبان. بنو قيس بن ثَوبان، بطن هلم عدد بفارس: ومن بين ِشهِميل بن األسد
: ومثابةُ البئر. ومنه ثواب اهللا عز وجلّ للعبد، كأنه رجع إليه أَجره.  ثائبوكلُّ راجٍع. يثُوب إذا رجع

فأما الثُّوباء فمهموز ممدود، وليس . ثاب املاُء يثوب. رجوع املاء إىل جهته: واملَثابة أيضاً. موِقف املُستقى
  .من هذا

  .وتزعم اَألسد أنه كان نبياً. سود ومرحوم وعمروزهرانُ بطن وزيد مناة و: ومن رجال احلَجر بن ِعمرانَ

  .عبد اهللا بن فَضالةَ، كان من رجال األسد يف دهره: فمن زهران

. ما مسعت يف هذا العام صوت هادٍة أي صوت رعد: وهداد من قوهلم. هداد بن زيد مناة: ومن قبائلهم

  .ب هداداً وهديداومسعت هادة الشيء إذا سقَط وقد مست العر

  .طاحية بن سود، وزياد، وعلي وعبد اهللا وإياد بطون كلهم: ومن قبائلهم

أي ومن طحاها، أي " واألرِض وما طَحاها: "طحوت الشيَء، إذا بسطَته ويف الترتيل: وطاحية من قوهلم
  .واهللا أعلم. بسطها

  .أبو البهاء الشاعر: ومن إياد

  . بن سود، هلم ِخطّة بالبصرة وحوضبنو علي: ومنهم

بة بن ِخداش بن عمرو بن : ومن بين علييخادش بن خبن م يمر بن عائذ بن اهلُججد بن حلْم بن حممس
  .اهلُجيم بن علي بن سود، صاحب حوض بين علي بالبصرة

احلارث، وحارثة، ومالك، وثَعلبة، عدي وزيد اهللا ولَوذان، وامرؤ القيس، و: ومن بين عمرو بن مازن
  .وسوادة، وعوف، والعاص؛ بطونٌ كلُّهم من غَسان بالشام

  .بنو شقْران، أشراف بالشام: ومنهم

القَراح الذي يزرع فيه ومثلٌ : واحلَقْل. واشتقاق ِحقَال من احلَقْل، وهو مجع. ِحقَالٌ، بطن عظيم: ومنهم
w  .موضع: وحِقيل". قلةَ إالَّ احلَقْلةال تنِبت الب: "من أمثاهلم
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الغبرة : والغفْق. واشتقاق غافق من الغفْق. بنو غافٍق، وبنو صوفة، وبنو عبيد، بطونٌ كلُّهم بالشام: ومنهم
  .والصوفة معروفة. أو القَتمة تكون يف أقطار السماء

    

: منهم. قصر الذي يقال له قَصر بين بقَيلة باحلريةبقَيلة صاحب ال: بنو سبني، وهم باحلية، منهم: ومنهم

وكان من املعمرين، وهو . عبد املَسيح بن عمرو بن حيان بن بقَيلة الذي صاحل خالد بن الولد على اِحلرية
  .وله حديث. الذي بعث به ِكسرى برِويز إىل سطيٍح بالشام، يف رؤيا املوِبذان

وأكثر ما يوصف بذلك الكَِبد . فلَذت اللَّحم إذا قطعته: تقاق تفِْلذ من قوهلمبنو تفْلذَ بطن واش: ومنهم
  : قال الشاعر. خاصةً

  من الشِّواء ويرِوي شُربه الغُمر  حزةُ ِفلٍْذ إن َألَم بها تُغنْيِه

  ". قد ألقت أفالذ كَِبدهاهذه مكَّةُ: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر، ملَّا رأى قريشاً مقْبلة، قال

  : عدي بن الرعالء الشاعر، الذي يقول: ومنهم

  دون بصرى وطعنٍة نَجالِء  ربما ضربٍة بسيٍف صقيٍل

ناقةٌ رعالء، وهي اليت تقطع قُطعة من أذُا وتترك تنوس قال : واشتقاق الرعالء من قوهلم. وهي قصيدة
  : الشاعر

  َل مثَل األينُق الرعِل   األغراالفتيةَ رأيتُ

الِقطعة من : والرعلة. فُحالٌ باملدينة يلْقح به النخل: والراِعل. ِقطعةٌ من اخليل، واجلمع ِرعال: والرعيل
  .اخليل

ذي يقال وأخوه ِجذْع بن عمٍرو، ال. ثَعلبة بن عمرو، رئيس غَسانَ أيام ساروا من مر إىل الشام: ومنهم
  .، وله حديث"خذْ من جذٍع ما أعطاك: "له

  .مدِرك بن حجوة بن زيد، شريف بالشام، وأوالده: ومنه

وهو الكاهن القدمي، وله . سِطيح الكاهن، وهو ربيع بن ربيعةَ بن مسعود بن عدي بن الذِّئب: ومنهم
  .، وعاش حىت أدرك أَبرِويز، وله حديثولد يف أيام سيِل العِرم. أحاديثُ وعِمر ثلثَمائِة سنة

  .ومها فرسامها. فارس خضاف، وله حديث: وأخوه. لَبيد بن عمرو، فارس الزبتية: ومنهم

  .حوالةُ، وعوهى، واهلون، ويرفَى، بطون: ومن ولد اِهلنِو بن األزد

أو من هنأت الرجلَ أَهنؤه هنئاً، إذا . ليته بالقَِطرانهنأت البعري أهنؤه هنئاً، إذا ط: واشتقاق اِهلنو من قوهلم
  : قال الشاعر. أي لتعِطي". إنما مسيت هانئاً لتهنأ: "ومثلٌ من أمثاهلم. أعطيته
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عليهم م حتَّى أعاننَْأنَاهواجِم  هالح الساك ذي السمسوافي الس  

  .للَّيلمرض هنٌء من ا: أو من قوهلم. أراد الرامح

  .تعوه على الشيُء، إذا اشتبه: وعوهى اشتقاقُه من عوهى من التعويِه، وهو اشتباه الشيء، من قوهلم

  : قال الشاعر. رفَيت القوم ورفْوتهم، إذا سكَّنتهم: ويرفَى من قوهلم

  فقلتُ وأنكرتُ الوجوه هم هم  وقالوا يا خُويِلد لم تُرع رفَوني

  : قال الشاعر. الراعي: الريفئيو

  مستَوهٌل في سواِد اللَّيل مشكوم  يرفئي نام عن غَنِم كأنّه

: وقوهلم للمملَك. وأرفأت السفينةَ إرفاًء أرفأْت وأرفيت ورفأت الثَّوب رفْئاً، إذا َألمت خرقه، مهموز

  .بالرفاء والبنني، أي بااللتئام والبنني

  . لنب الظِّباء:واُألريفُّ

  .الندب، بطن: ومن بين اهلَون

  .وعدنانُ. بنو قَرن، قبيلٌ هلم مسجد بالكوفة: ومن بين عبد اهللا بن األزد

عك : إما من قوهلم: واشتقاق عك من أشياء. فمن نسب عكاً إىل األزد فهذه نسبته. عكّاً: فولد عدنانُ
  : قال الراجز. ويوم عك ويوم عِكيك. يومنا، إذا اشتد حره

لودا يومِصر الجعي ِكيكودا  عجاِل سالر مرانترك حي  

معتِدالت، بالدال والذال، وهي ثالثةَ عشر يوماً، وفيها طلوع : وقالوا. وأيام الِعكاك معتدالت سهيٍل
معكه ميعكه . اِملطال: واملَعك. ، إذا خصمته وقهرتهعكَكته باحلُجة أعكه عكّاً: وإما من قوهلم. العذْرة
  .وليس من ذا. معكاً

    

عرمت العظم أعرمه عرماً، إذا : فَعالن من قوهلم: وعرمان. عرمانُ بن عمرو: ومن بين عمرو بن األزد
شبيه باملُسناة، : والعِرمة. رجع إىل ذاوالعرامة والعرام أحِسبه ي. اعترقت ما عليه من اللَّحم، فالعظم معروم

تبنى يف بطن الوادي، معترضةٌ لريتفع عليها السيل، فيفيض على األرض، ومنه سيل العِرم، واجلمع منه 
  : قال الشاعر. العِرم مجع ال واحد له من لفظه: وقال قوم. عِرم، أي السيل الذي هدم العِرم

  يبنون ِمن دون سيِلها العرم  ين مأِرب إذْسبأ الساكن ِمن

  .ودجاجةٌ عرماء، وكذلك احليةُ إذا كانت رقطاَء بالسواد والبياض وغريه

w  رجال بني نصر بن األزد 
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  .مويِلك، وميدعان

. دوهم بنو مالِك بن نصر بن األز. ومويلك هذا هو أبو اإلمليك، الذي كان يأخذُ كلَّ سفينٍة غَصباً

. واٍد معروف باليمن: واجلوف". جوف محار: "ويقال" أكفَر من ِحمار: "وِحمار بن نصر الذي يقال

  .وكان جباراً عاتياً، وله حديث

فإنْ كان من هذا فأصلُ هذه الياء واو، . ثوم يلْبس فَيودع به غريه: واِمليدع. وميدعان اشتقاقُه من اِمليدع
واجلمع ميادع، وقالوا مواِدع فمن قال ميادع جعلَ أصلَه من الياء، ومن قال مواِدع جعل كأنه مودعان، 

  .أصلَه من الواو، وامليادع يف لغة من قال ميازين، يريد موازين؛ والواو األصل

براها قال الذي تنسب إليه الِقِسي العربية، وهو أولُ من : وماسخة. بنو نبيشةَ، وبنو ماسخة: ومنهم
  : الشاعر

 يثرب أو سهاِم الوادي بسهاِم  شَرعتْ ِقِسي الماِسخي رجالُنا

وامنسخ . وفرس ممسوخ العجز، إذا كان مطمئن العجز، وهو عيب. حتويلُك الشيء عن ِحلْيته: واملسخ
  : قال الشاعر. تِهم الطَّعم: وطعام مسيخ. الورم، إذا انحلَّ

  ال أنتَ حلو وال أنتَ مر  خٌ كلحم الحواِروأنت مسي

  .األجمة: والزارة. أمهم: وزارةُ. بنو زارة، بطن بالسراِة هلم عدد: ومنهم

واشترى أعرايب ثوباً . آثار الطي يف الثوب: والغر. التكسر يف اجللد، واجلمع غُرور: بنو غَر والغر: ومنهم
الفَِصيل : الغرا. هم بنو غَرا: قال ابن الكليب. ، أي على كَسره"اطِوِه على غَره: "يأخذه قالفلما راد أن 

  .أو احلُوار

  .زهري بن ناجذ، أشراف بالكوفة، عدادهم يف غاِمد: ومن رجاهلم بالكوفة

  .زهرانُ بن كَعب: ومن قبائلهم العظيمة

وكلُّ شيٍء عطفته .  احلَجناء، وهي املعوجة طرفُها إىل القفاوأحجن اشتقاقُه من اُألذن. أبو أحجن: ومنهم
واحتجن فالنٌ هذا املالَ، أي عطَفه إىل . وبه مسي اِملحجن، وهي العاص املعطوف رأسها. فقد حجنته

استلم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلجر مبحجٍن يف : "ويف احلديث. واحلَجون مبكّة معروف. نفسه
  .واجلمع احملجن". يده

الشعب الضيق يف أعلى اجلبل، واجلمع : واللَّهب. بنو ِلهٍب، وهم أعيف العرب وأزجرهم للطَّري: ومنهم
  : قال الشاعر. أهلاب وهلوب

وبفي هضبٍة دونَها لُه  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  271  

اسم، : ولَهبانُ.  عدوهكأنه يلتهب يف: وفرس ملِْهب. والتهاا ولَِهيبها سواٌء. وهلب النار وهليبها معروف
  .من هذا اشتقاقُه

  .رغوة اللَّبن، واجلمع ِثمالٌ: والثُّمالة. بنو ثُمالة: ومنهم

مسي غامداً ألنه وقع بني عشريته شر فتغمد : بنو غاِمد، وامسه عبد اهللا، وكان ابن الكلبي يقول: ومنهم
. مساه ذا االسم قيلٌ من أَقْيال ِحمري: وكان ابن الكليب يقول. ومنه الِغمد. ذنوبهم، أي غطَّاها وسترها

  .ويِشد بيتاً لغامٍد يحتج به

  فأسماني القَيل الحضوري غامدا  شراً كان بين عشيرتي تالفَيتُ

  : قال الراجز. وغمدت ليلتنا، إذا أظلمت

   والفُرقوداظَلْماء تُغِْشي النَّجم  غامٍد غُموداً وليلٍة

: وكان األصمعي يقول. موضع: وبرك الغماد. غمدت السيف وأغمدته، لغتان: ويقال. يريد الفرقد

  .غَمدت الركي، إذا كثُر ماؤها: اشتقاق غامٍد من قوهلم

  .عبد العزى بن صهل بن عمرو بن ثعلبةَ الشاعر، جاهلي: ومن رجاهلم

  .مناةبنو الدول بن سعد : ومنهم

    

ولَب الزرع، إذا خرجت له : ويقال. الفَرخ من الزرع يخرج يف أصل الكبري: فالوالبة. بنو واِلبة: ومنهم
  .أَلب فالٍن مع فالن أي ميلُه معه: ويقال. ألَّب فالنٌ على فالٍن وولَّب، إذا حرش عليه: ويقال. فراخ

  . الشاعرقَتادة بن طارق بن أيب فَروة: ومن بين مازن

  : زيد بن األطْول، فارس وفيه يقول الشاعر: ومنهم

 ُألبنا غانِمين لنا وقير  فلو فعَل الفوارس فعَل زيد

خنف الرحلُ بأنفه، إذا : ِمفعل من قوهلم: مخنف. ِخمنف بن سلَيم، وهو بيت األزد بالكوفة: ومن رجاهلم
ضرب من سري : واِخلناف.  أمالَ رأسه يف جريه أو تقريبهوالفرس خانف وخنوف، إذا. أمالَه من ِكبر

خنفْت اُألترجة، إذا : ويقال. واجلمع خنف، شبيه باخلَيش. ثوب من كَتان خشن: واخلَنيف. اإلبل
  .قطعتها، والواحد من قَطْعها خِنيف أيضاً

  .فَراص بن عتيبة الشاعر، جاهلي: ومنهم

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم . بيانَ األعرج، صاحب رايِتهم يوم القادسيةأبو ظَ: ومن رجاهلم
أبو ظبيان األعرج امسه عبد مشِس بن احلارث، كان فارساً شاعراً، وكان يف . وكتب له كتاباً، وله حديث
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فلم ينبهه إالَّ حصيدةُ وكان أبو ظَبيان مضطجعاً بالعقيق . ألفني ومخسمائٍة من العطاء، وكان كثري الغارة
القحايفّ من خثعم، يقود جيشاً، وقوم أيب ظَبيان ضبة األمعز، فرِكب فرسه ومل يأِت قومه ومل يعرج 

  .حتى طَعن حصيدة فقتلَه

  : وأنشد. ويقال إنه مشى إىل األسد فقتله

ملوهاهتي فسدِذ ا  بالقاع كيف بم عنِّي بلَولوهألسوِدوس 

  بالرمح مثَل الطائر القَِشِب الرِدي  حصيدةَ بعد ما أدميتُه جروا

 تَحنُو عليه وُأسرتي لم تشهِد  صدني عنه الرماح وُأسرةٌ وقد

  .جندب بن زهري، قُِتل مع علي رضوان اهللا عليه يوم ِصفِّني، وكان مع الرجالة: ومنهم

  .بن نعيم، ويل خراسانَ لعمر بن عبد العزيز، وكان من رجاهلمعبد الرمحن : ومنهم

  .مالك الَّهبة، وكان شاعراً: ومنهم

  .بنو اللَّهبة، بطن: ومنهم

السيئ الغذاء : واجلِحن. احلَجن بن املرقِّع، وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم أشراف بالسراة: ومنهم
  .مجحن، وأجحنه صاحبه، إذا أساَء ِغذاءهفصيل . من الناس والبهائم

  .عبد اهللا بن عوف بن األمحر، الشاعر الذي رثى احلسني رضي اهللا عنه: ومنهم

  .رمان البر: واملظُّ. اخلطُّ يف الوجه من سواٍد تفعلُه النساء: واللُّعط. عبد الشارق بن مظَّة بن لُعٍط: ومنهم

  .، شاعر جاهليربيعة بن مهِرٍب: ومنهم

  .سعيد بن أيب سعيد الشاعر، صاحب األنبار، وله حديث: ومنهم

روح الشاعر، جاهليسوعبد اهللا بن م.  

  .جندب اخلَري بن عبد اهللا بن ضب، من أصحاب علي رضوان اهللا عليه: ومن غامٍد

ي أنه يقتل نفساً مثّ يحييها، وكان يِر. وجندب بن كعٍب، الذي قتل الساحر، واسم الساحر بشتاِتي
. اعِطين سيفاً هذَاماً: ويعِمد إىل ناقٍة فيدخل ِمن فيها ويخرج من حيائها، فأتي موىلً له صيقالً فقال

فأخذه الوليد بن عقبة ! أَحِي نفسك اآلنّ: فأعطاه السيف فأقبلَ فضرب به الساحرً فقتلَه مث قال له
رأى السجانُ صالته وصومه خلّى سبيلَه، فأخذَ الوليد السجانَ فقتلَه، وكان هذا الساحر فحبسه، فلما 

الذي قتله جندب يلعب بني يدي الوليد بن عقْبةَ يف املسجد بالكوفة، وذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 بغٍل أشهب، ويحفُّه بالديباج، فيطوف إنَّ املختار يعِمد إىل كرس فيحمله على: وقيل البن عمر. ومل يره

فأين جناِدبةُ األزد : فقال. هذا مثلُ تابوِت بين إسرائيل: به أصحابه ويستنصرون به ويستسقون، ويقولون
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جندب بن زهري، وجندب بن كعب من بين والبة، وجندب اخلري بن عبد : ال يعِقرونه؟ وجنادبة األزد
  . بين ظَبياناهللا، وجندب بن كعب من

  قبائل زهران بن كعب 

  .عبد اهللا، ونصر، والنمر، ومالك، وعربة، والصقْل

عدثَ . الوطء السريع: والعدث. فُعالن من العدث: وعدثان. ابنا عدثان: دوس، ودعثة: من قبائلهم
  .الِغمر يف القلب: والدعثة. الرجل، إذا وطيء وطئاً خفيفاً سريعاً

    

وهذه الياء . ودست الطَّعام دوساً، معروف، واالسم الدياس. مصدر دست الشيء أَدوسه دوساً: ودوس
  .واو انقلبت النكسار ما قبلها

ناقةٌ : كَبش معبر، أي كثري الصوف، وإما من قوهلم: واشتقاق عبرة إما من عبرة البكاء، وإما من قوهلم
: وامرأةٌ عابر.  إذا كانت قويةً على السفر-  وملْ يجز األصمعي إالَّ عبر بضم العني -ٍر وعبر سفَر عبر سِف

  : قال الشاعر. ثاكل

اِبرك عوكيفَ ِردافُ الفَلِّ ُأم  

إنْ كُنتم للرؤيا : "ويف الترتيل. عبرا عبارة: وعبرت الرؤيا تعبرياً. وعربت النهر والوادي أعربه عبراً
  .ضرب من الطيب: والعبري". تعبرونَ

  .واعتربت الشيء ِعربةً، إذا أحكمت النظر فيه. أحد ِشقَّيه: وِعبر الوادي وكذاك النهر

  .وسلَيم بن فَهم، وهم بالسراة. مالك بن فَهم، ومها بعمان: فمن قبائِل دوٍس العظاِم

وكان أبرص فتهيبت العرب . ة بن مالك األبرش املِلك، الذي قتلته الزباء، وله حديثجذِِمي: ومن رجاهلم
  .أبرش، ووضاح: أن تقول أبرص فقالت

  .بنو عوف بن مالك: ومنهم

  .بنو اجلَون بن أمنار بن عوف: ومنهم

  .أبو ِعمرانَ اجلَوِني، الذي حيدث عنه: ومنهم

 بن مالك بن بالل بن حرب بن عمرو بن زرارة ابن اجلَون بن أمنار بن عوف بن فَزارة بن ِعمران: ومنهم
  : جِذمية بن مالك بن فهم، الذي يقول فيه الشاعر

  ن علَى المظالم يا فزاره  المظالم أن تكو وِمن
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  : وله يقول مالك. وسليمة الذي رمى أباه بسهٍم فقتلَه. بنو سِليمة بن مالك: ومنهم

  فلما اشتد ساعده رماني  الرمايةَ كلَّ يوٍم مهأعلَّ

  .استد: ويروى

  .وقد مر معن ومالك. معن بن مالك: ومنهم

  .بقية اِهلناء، وهو القَِطران الذي تهنأ به اإلبل: واهلُناءة. بنو هناءة بن مالك: ومنهم

الدار : والنوى. والنوى من البين معروف. يةًنوى ينِوي ِن: ونوى من قوهلم. بنو نوى بن مالك: ومنهم
  : قال الشاعر. بعينها

  شَطَّتْ نواهم

  .أي دارهم

  .وربما مسي األسد جهضماً. التكبر: بنو جهضم بن جِذمية األبرش بن مالك، والتجهضم: ومنهم

 وكنيته أبو حمزة، وهو صاحب يوم املختار بن عوف،: عبد اهللا بن مازن، وابنه: فمن رجال بين سليمة
يد، خارجيقُد.  

عقبة بن سلٍْم، صاحب دار عقْبة بالبصرة، ابِن نافع بن هالل بن أُهبان : ومن رجال بين هناءة يف اإلسالم
واخلرتير معروف، مأخوذ من اخلَزر، وهو ِصغر العني، . بن هراب بن عائذ بن ِخرتير بن أُسلَم بن هناءة

  .شيء من آلَتِه: وِخنزير املنجنيق. ضرب من الفؤوس غليظ: واخلَنزرة. ء والنون زائدتانواليا

  .احلُسني بن قُريش، الذي وِلي فارس وكُور ِدجلة: ومن رجاهلم يف اإلسالم

  .أبو شيٍخ اهلُنائي، أحد عباد البصرة املشهورين: ومنهم

تفرهد الغالم، إذا : والفُرهود الغليظ، من قوهلم. ل هلم الفَراهيدبنو فُرهود بن شبابة، الذين يقا: ومنهم
ِمسن.  

احلُر بن احلر بن ضحيان بن قطن بن هانئ بن ظامل بن جشم ابن حاضر بن فُرهود، كان : ومن رجاهلم
  .فارس أهِل دهره

  .اخلليلُ أمحد، صاحب العروض: ومنهم يف اإلسالم

أول ما يطرحه الصيب من بطنه إذا : والِعقْي. ارث بن مالك، يقال لولده العقَاةالِعقْي، وهو احل: ومنهم
  .قد عق أباه فسمى ِعقْياً: وال تلتفت إىل قول ابن الكليب. وِلد

آل الصفَّاق بن حجر بن بجري بن عمرو بن بكر بن أمنار ابن قيس بن وفْدان بن أَحطَب بن : فمن العقَاة
تصافَق القوم بالسيوف، إذا : فعال من قوهلم: والصفاق. هلم عدد ورياسةٌ وشرف بفارس. بن الِعقْيأِسيِد 
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  .ويوم الصفْقة يوم معروف يف اجلاهلية. صفق وجهه، ذا لَطَمه: أو يكون من قوهلم. التقَوا ا

: ويقال. يه اإلبل؛ واجلمع جراميزاحلَوض الصغري تسقَى ف: واجلُرموز. بنو جرموز بن احلارث: ومنهم

  .واجرمز الثَّور، إذا اجتمع ليثب. جمع فالنٌ جراميزه، إذا اجتمع لَيثب

قردست جبرو الكلِب، إذا دعوته : والقردسةُ، يقال. القراديس، وهم بنو قُردوس بن احلارث: ومنهم
  .ليجيئك

  .ن مسلمسعد بن مجٍد، الذي قتلَ قتيبةَ ب: ومن القراديس

    

كعب بن سور بن بكر بن عبد ابن ثعلبة بن سلَيم بن لَقيط بن : بنو لَِقيط بن احلارث، منهم: ومنهم
وخرج يوم اجلمل ويف عنقه . احلارث بن مالك بن فَهم، ويل القضاَء بالبصرة لعمر وعثمان رمحهما اهللا

  .هاملصحف ليصلح بني الناس فجاءه سهم غَرب فقتل

  .اهليثم بن املنخل، كان فارس الناس يف دهِره، وقد مر ذكره: ومنهم

  .معاوية، وهو قَسمل، وهم القَسامل، سموا بذلك جلماهلم: ومن بين عمرو بن مالك

ومسوا صلَيمى . وثعلبةُ بن مالك بن عمرو بن مالك بن فَهم. صلَيمى، وهم بنو زاِكيا: ومن بطوم
  .وصليمى ميد ويقُصر. املقطوع األذنني: واألصلم. المهم لكلِّ من حاربهمالصط

  .وله حديث. سبيعة بن غَزال، وفَد إىل أيب بكر الصديق رمحه اهللا يف أمر أهل عمان: ومن رجاهلم

  .واألشقر هو أسعد بن مالك ابن عمرو بن مالك بن فهم. ومنهم األشاِقر، رهط كَعب األشقري الشاعر

  .بنو شِريك بن مالك: ومنهم

وليس . بنو أسد بن شريك، الذين هلم ِخطَّة بالبصرة يقال هلا ِخطّة بين أسد: فمن بين شريك بن مالك
  .بالبصرة ِخطَّة لبين أسد بن خزمية

بن مالك مسدد بن مسرهد بن مسربل بن ملَمتك بن جرو بن يزيد ابن شبيب بن الصلت : فمن بين أسد
  .بن أسد بن شريك بن مالك بن عمرو بن مالك ابن فَهم

  .مقاتلٌ صاحب التفسري: ومن مواليهم

  .شعبة بن احلجاج الفقيه: ومن موايل األشاقر

  .بطنان عظيمان: بنو حاضر، وبنو جديد: ومنهم

. مصدر جددته جداً، إذا قَطعته: اجلدو. احلظّ: تصغري جد؛ فإما من اجلَد أىب األب، أو من اجلَد: وجديد

  : قال الشاعر. املقطوع: واجلديد. اللَّيل والنهار، ومها اَألجداِن: واجلديدان. ِصرامها: وِجداد النخل
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  وصبح حبلُها خَلَقاً جديدا

يف أموره: ورجل جاد ة. جمدة أو احلمار: واجلُدةوكلُّ . اخلُطَّة يف ظَهر الدابدطٍّة جة. خّساحل : واِجلد
. ال لَنب هلا: وناقة جداء. احلائل اليت ال لبن هلا، وكذاك الناقة؛ واجلمع جدائد: وأتانٌ جدود. البحر

  : قال الشاعر. البئر الصاحلة املوضع من الكأل: واجلُد. ال ماء فيها: وصحراء جداء

   صوتَ اللَِّجب الماطِرجنِّب  يجعل الجد الظَّنون الذي من

  .موضع: وجدد. موضع: وجدة

واحلارث بن قيس بن . وقد مر. احلارث بن قيس بن صهبان بن عدوان بن عوف بن ِعالج: فمن رجاهلم
  .صهبان هذا هو الذي ذهب بعبيِد اهللا بن زياِد إىل مسعوٍد حتى أجاره

رب بن صنيم بن ملَيح بن شرطانَ بن معن بن مالك بن مسعود بن عمرو بن عدي بن محا: ومن رجاهلم
وهو الذي أجاز عبيد اهللا بن زياد أيام . كان سيد األزد. فَهم، الذي يقال له قَمر العراق، قتلته بنو متيم

  .الفتنة، أخو املهلب بن أيب صفْرة ألمه

ط واحِد الشرا من الشالن إمطان فَعرطَني وهو مرتلٌ من منازل القمرواشتقاق شرأو . روط، أو من الش
ومنهم الشرط، كان هلم عالمةٌ يعرفون ا . أشرطَ فالنٌ نفسه، أي جعل هلا عالمةً يعرف ا: من قوهلم
  .من غريهم

ام العبيه جديع بن شبيب بن عامر بن براري بن صنيم، الذي يعرف بالكَرماينّ، رأس األزِد أَي: ومنهم
  .وله حديث. خبراسان

أبو هريرة، وامسه عمري بن عامر بن عبِد ذي الشري بن طريف بن : ومن بين سلَيم بن فهم أخي مالك
  .صِحب النيب صلى اهللا عليه وسلم. عباد بن أيب صعب بن هنبة بن سعد بن ثعلبة بن سليم

وهررت الشيء أِهره هراً، إذا . هر الكلب، هر يهر هراً وهريراً: هلَروا. تصغري ِهرة، وهي السنور: وهريرة
. املاُء الكثري: واهلُرهور. ال يعرف اِهلر من الِبر، زعموا أنَّ الِبر الفارة، واهلر السنور: وقوهلم. كرهته

ما تساقَطَ من : واهلُرهور. لْب العقرب والنسر الواقعنجمان يطلُعان يف صبارة الشتاء، ومها قَ: واهلَراران
  .الكَرم من رديء العنب، لغةٌ ميانية

    

: والشريانُ. شجر احلنظل، وبه مسي الرجلُ شرية: الشرى بفتح الشني. صنم معروف: وذو الشرى

ناحيتها، واجلمع : وشرى األرِض. ا اشتداستشرى املطر، إذ: ويقال. خشب تتخذ منه الِقسي العربية
شِري . بئر يظهر على البدن: والشرى. وشِري الرجلُ يشرى، إذا جد يف األمر وامك. أشراء ممدود
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: ويف الترتيل. وشريته أشريه، إذا بعته. وشريت الشيَء أَشريه شرياً، إذا اشتريته. يشرى شرى شديداً

"هورٍسوشخقال الراجز. أي باعوه"  بثَمٍن ب :  

  من باع منه أو شَرى لم يربِح

  : وقال الشاعر. أي من اشترى

  ِمن بعِد برٍد كنتُ هامه  برداً ليتني وشَريتُ

  .أي بعته

  .أخو أيب هريرة، وهو أبو كَرٍمي، مهاجر أيضاً: ومنهم

قتلَ مجاعةً من قريش بأيب أَزبِهر، الذي قتله هشام سعد بن صفَيح، خال أيب هريرة، وهو الذي : ومنهم
  .حبر بن العوام وهلم حديث: منهم. بن الوليد يف جواِر أيب سفيانَ بن حرب

  .ذو السبلة خالد بن عوف بن نضلة، من أشرافهم يف اجلاهلية، وقد رأس: ومنهم

  .عمارة بن عمرو بن كُلثوم، شريف بالشام: ومنهم

الطُّفَيل ذو النوِر بن عمرو بن طَريف، وفَد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسي ذا النور ألنه وفَد إىل : همومن
اللهم اهِد : "فقال! إنَّ دوساً غلب عليهم الزنا، فادع اهللا عليهم: النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال له

، "اللهم نور له: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم.  آيةً يهتدون افابعثْ يب إليهم واجعلْ يل: قال". دوسا
فصار النور يف طرف ! يا رب أَخاف أن يقولوا إنها مثْلة: فسطَع نور بني عينيه ملَّا أشرف على قومه، فقال

  .سوطِه وكان يضيء يف اللَّيلة الظَّلْماء

  . بن عبد اهللا بن دوس بن أيب خالٍد ابن زهٍري الشاعر يف أول اإلسالموهب: ومن رجال بين غامن بن دوٍس

  .وجندب بن طَريٍف الشاعر، الذي يقال له ابن الغامدية

  .ومنهم أبو غُنيٍش الشاعر، جاهلي من بين مبذول

ذا بنت عمرو بن وأم عمٍرو ه. عمرو بن حممة، وفَد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومن رجاهلم
  .بىن عثمان: جندب، امرأةُ عثمانَ بن عفّان، وهي أم عمرو، وأبانَ، وخالٍد

  .النِمر بن عثمان، بطن عظيم بالسراة، هلم بأس وجندة: ومن قبائل نصر بن زهران

 بكٍر ألمها، الطُّفيل بن عبد اهللا بن احلراث بن سخبرة بن جرثومة، وهو أخو عائشة بنت أيب: ومنهم
ما اجتمع يف : واجلرثومة من التراب. نبت: والسخرب. أمهما أم رومان بنت عمري بن عامر، ِمن بين كنانة

وجترثَم الوحشي يف سربة، إذا تقبض . وشجر مجرِثم، أي ذو جراثيم. أصول الشجر، واجلمع جراثيِم
  .فيه
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  .بن عبد اهللا بن نصر بن زهراناليحمد بن حمى : ومنهم

  .والشري، وهم بنو شاٍر. فمن بطون اليحمد، وهم بنو ماجد

يف كلِّ : ومن ذلك قوهلم. أَمجدِت املاشيةُ، إذا امتألت من املرعي، فهي ممِجد: واشتقاق ماجٍد من قوهلم
ماجداً : مثَّ صار كلُّ ممتلٍئ خرياً ونائالً وشرفاً. شجٍر نار، واستمجد املَرخ والعفَار، أي امتلَيا واكتفيا

  : قال الشاعر. متاجد القوم، إذا تناحروا إبلَهم، وهو اِملجاد: ويقال. ومِجيداً

  مجداً تليداً ونَبالً غير َأنْكاِسي  قد فاخَروك فأبدوا من كَنائنهم

  .نون عليهمأبرزوا من كنائنهم نواصي اُألسراء الذين كانوا مي: يقول

وهو . مرة بن تِليد، كان شريفاً، وكان على مقدمة املهلَّب أيام قَاتلوا املختار بالكوفة: فمن رجال املُجِد
  : الذي وِلي ِحصار املختار، وله يقول أعشى همدان

رتليٍد م ةَ بنرم را ما  يرحين تُسأل م ناكدما وج  

  .جابر بن زيٍد الفقيه، وجويرب بن سعيٍد الفقيه:  بن اليحمدومن ولد عمرو

  .املهلَّب بن احلَالَل، رأس األزد خبراسان أيام الكَرماين: ومنهم

بقل النبت، إذا : واشتقاق باقل من قوهلم. مرة بن جابر، من باقل، كان شريفاً، قُِتل يوم اجلمل: ومنهم
  .إذا اخضر وبداوبقلَ شارب الغالم، . ظهر

    

: فُعال من قوهلم: وكُواد. كان شريفاً. مالك بن مالك بن وهب بن سعد بن خالد بن كُواد: ومنهم

كاد يكود، يف معىن كاد : أو يكون من قوهلم. كودت الشيء، إذا مجعته، كَوداً وتكويداً؛ وهي لغةٌ هلم
د وحاد حييد، مثل كاد يكود ويكيد، وهي لغة، والكَود حاد حيو: يقولون. يكيد، وهي لغةٌ هلم أيضاً

  .الشيء اتِمع

  .بنو قُدي، وبنو ثُعالة: ومنهم

يى، من قوهلم: وقُدى قوس، أي قدرها أو من قوهلم: تصغري ِقدمح أو ِقدى ررك، : ِقدى ِقدِممت قَدش
  .وليس من هذا. وكذا، أي حسيبقَِدي من كذا : ويقال. أي طيب رائحتها، وقَداةَ ِقدِركم

  .وأبيات تروى هلم: قال

 حمامتيه إلى  ليتَ الحمام ِليه

 الحمام ِميه ثَم  قَِديه وِنصفَه
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ِبيهسقَِديه، أي ح.  

من أمساء الثَّعلب، وقد مر وثُعالة اسم.  

  .كالمالتقعر يف ال: والتفَجح. بنو فَجوح، وهم الفُجح: ومن اليحمد

  .بنو أكلُب، وبنو بحِري: ومنهم

ان بن . بنو غُراب، هلم ِخطَةٌ بالبصرة: فمن بين أكلُبمنهم بشر بن كُلَيب بن األسود بن األدرد بن قَِطر
  .وكان من أشراف القُواد. وِلي شرطَ البصرة ليزيد بن منصوٍر خاِل املهدي. غُراب

  . اللَّعساء بن عمرو بن جابر بن حاِج ابن غُرابابنا أيب: ِمعلق، واملغرية: ومنهم

  .سمرة يف اِللثّات والشفَتني، حنو ما يعتري احلَبش: واللَّعس. واللَّعساء من اللَّعس

ة: واحلاجوالواحدة حاج ،ر له شوكجمن الش ة أيضاً. ضربيعلَّق يف األذُن زعموا: واحلاج زخر .

  : قال الشاعر. ةُ األذنشحم: واحلَجة زعموا

  يرضن ِصعاب الدر في كلِّ حجٍة

ِريحإىل البحر: وبنو ب مرته: ويقال. منسوبت حراينّ، إذا اشتدحوب باِحِري فالنٌ يف العم، . دم روتبح
  .إذا اتسع فيه

  .احملَبر بن إياس بن مرهوب، شريف خبراسان يف أول اإلسالم: ومنهم

  .حسن التأليف: وكالم حمبر. ثوب حمبر حسن الصنعة: مفعل من التحبري، من قوهلم: واحملبر

وداع بن حميد، كان شريفاً ووِلي اهلند، وهو الذي أغلق أبواب املدينة دون ولِد املهلَّب، : ومنهم
  .ومنعهم من الدخول

  .نو باقلبنو عيرة، وب: ومن بطون الشري

  .بنو خروص، وبنو السحتن، وبنو هني: ومن قبائلهم

ومنه خرص النخل، ألنه على غري . اخترص هذا الكالم أي اختلف: واشتقاق خروص فَعول من قوهلم
خراص قناة الرمح، واجلمع أ: واخلُرص. أي الكذّابون، واهللا أعلم" قُِتلَ اخلَراصون: "حقيقٍة ويف الترتيل

  .ضرب من احلَلْي ِإما حلْقةٌ وإما شنف: واخلُرص. ومخارص وخرصان

فالنٌ هنئٌ من الرجال، إذا أومئوا إىل الدمامة : ويقولون. يا هن أقبلْ: وأما هني فتصغري هٍن، من قوهلم
  .والِقلة

سحته : يقال. االستئصال: والسحت.  من السحتوأصله. والسحتن النون زائدة فيه كزيادا يف رعشٍن
  : وقال الشاعر". فيسِحتكم بعذَاٍب"، و"فَيسحتكُم بعذاٍب: "وقد قُرئ. وأسحته
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عدوان لم يرم زماٍن يا بن ضجلَّفُ من  وعتاً أو مسحالمال إالَّ م 

  .يةالذي قد بقيت منه بقَ: واملُجلَّف. املستأصل: املسحت

  .وقد مسوا زعيالً. زِعل اجلدي زعالً. واشتقاق ِزعل من الزعل، وهو النشاط. بنو ِزعل: ومن بين هين

زياد بن الربيع بن حبيش بن جابر بن فَرفاٍر، احملدث، واشتقاق فَرفار إما من الشجر الذي يسمى : ومنهم
  : قال الشاعر. فرفر الفَرس جلامه، إذا حركه يف فيه: مأو من قوهل. زرينِدرخت، بالفارسية

  مشَى الهيذَبى في دفِّه ثم فرفرا  رعتَه من جانبيه ِكليهما إذا

  .جنبه: ودفُّه. ضرب من املشي: اهليذىب

  .املعلَّى بن زياد بن حاضر بن ِمصاع، ويل والياٍت باهلند، وكان من رجاهلم: ومنهم

قَبحه اهللا وقبح أما : ويقال. وهي املماصعة: مصدر متاصع القوم مصاعاً، إذا تضاربوا بالسيوف: وِمصاع
صيعت . موضع تصِلحه املرأة تِندف فيه القُطن: واملَِصيعة. متر العوسج: واملُصع. أي أَلقَته! مصعت به

  .وليس ذا من ذاك. املرأة موضعاً

  .ذي باملوصل، هلم شرفبنو رويم ال: ومنهم

  .وأما غالب بن عثمان فهم بالسراة

    

  .فُعالن من احلد: وحدان. احلُدان: فمن بين غالب بن عثمان

ويف . وحاوِِد كأنك تأمر فتقول حاود فالناً، مثل عاِوده. بنو حاِوٍد، وهلم ِخطّةٌ بالبصرة: فمن بين حدانَ
  .حاد حيود، فهذا من ذاك: لغتهم

ضحيان بن سمانَ بن ضحيان، صاحب رحِل الذَّهب، كان شريفاً : فمن رجاهلم. بنو أُنعم: منهمو
بل كعب بن لَقيط بن غافر بن سمان، صاحب : وقال قوم. استخلفه عمرو بن العاص على بين شمس

  .رحل الذَّهب

" يف سم اِخلياط: "وقد قرئ. ثَقْب اإلبرة: سم والسموال. فَعالنُ من السم، والسم القاتل معروف: وسمانُ

  .التزويق بألوان الِغراء: وقال أهل اللغة السمان" سم اِخلياط"و

  .وهو الذي أجار زياداً. صبرة بن شيمان بن عكَيف بن كَيوم، كان رئيس األزد يوم اجلمل: ومن رجاهلم

 من كام الفَرس وما عليهاوكيزها، إذا نكُومي راِحلج.  

الذي ال يربح من مكاِنه؛ : والعاكف. عكَفت الطَّري حولَ القتيل، إذا حلمت عليه: وعكَيف إما من قوهلم
  .ومنه االعتكاف يف املساجد
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اشتقاق وأحسب منه . ِفعاللٌ من جرهم الرجلُ على الشيء، إذا أقدم عليه: وِجرهام. بنو ِجرهام: ومنهم
  .جرهم

ومنه قوله تبارك . دحيت املوضع ودحوته، إذا سهلته وسويته: ودحي من قوهلم. بنو دحي: ومنهم
املوضع : وأُدِحي النعام. اسم ومن هذا اشتقاقُه: وِدحية. واهللا أعلم" واألرض بعد ذلك دحاها: "وتعاىل

  .مواهللا أعل. الذي تصِلحه لبيضها

صاحل بن عبد القُدوس، كان من رجال أهل البصرة، شاعراً عاملاً، مثَّ قال بقول بشاٍر : فمن مواليهم
  .األعمى مبذهب الدهرية

  .الفَضلُ بن لَِقيط بن جابر بن كمن بن شرِجي بن حاِود: ومن بين حاِوٍد

نك: فُعل من الكُمون، من قوهلم: وكَم يح تكمنت الرنكَمتيف املوضع، . موناً، إذا سكن القوم وكمن
  .شبيه بالقَمع يف العني، وهو ِغلَظٌ يف األجفان وقَرح: والكُمنة. إذا اختفَوا فيه

مجرى املاء من الِغلظ إىل القاع، وهي الشرجة، واجلمع ِشراج : والشرج. وشرجي منسوب إىل الشرج
وكلُّ شيِء تداخل بعضه يف بعض فهو شرج، حنو اخلُرج والدبر وما . وكلُّ خليطني شرجياِن. وأشراج
فالنٌ من شرِج فالن، : ويقال. والشرجية اليت تعرفها العامةُ من هذا، ِلتداخِل بعِضها يف بعض. أشبههما

  : وتشرج الشحم باللَّحم، إذا تداخلَ فيه قال الشاعر. أي من أشباهه

.... لحمهافشُر ج  فهي تثوخ فيِه اإلصبع بالنَي  

عمِهيك، كان شريفاً بالبصرة وخراسان: ومن بين أنبة بن نيش.  

  .مضى احلُدان

حنوت الشيَء أنحوا حنواً، إذا : واشتقاق نحو من قوهلم. بنو نحو بن شميس، وهو أخر حدان: ومنهم
  .أنه قَصد ِللصوابقصدته ومنه النحو يف الكَالم، ك

  .عجيف، ومعاِزب، ومالَِئمات: فمن قبائل بين حنٍو

ومنه رجلٌ عزب، ألنه عزب عن . تعازب القوم، إذا تباعد بعضهم عن بعض: مفاِعل من قوهلم: ومعاِزب
  .لغِريب من هذاوالسوام ا. أعزب القوم إبلَهم، إذا باعدوها يف املرعى: ومنه. النكاح

ولتمِت املرأةُ صدرها، إذا ضربته . واللَّتم الضرب باليد. تالتم القوم: مفاِعالت من قوهلم: ومالِئمات
  .ولتم الرجلُ صدره. بيدها

  .بنو معولَةَ بن شمس: ومنهم

 فروةَ بنت أيب قُحافة، أخت أيب بكٍر أبو أميمةَ الصعيب، كان تزوج أم: من رجاهلم. ولد دمهان بن نصر
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  .الصديق، فولدت له أُميمةَ، فتزوجها عبد اهللا ابن الزبري

  .أو يكون تصغري أُم. أَمه يؤمه أَماً: وأميمة، من قوهلم

  .وقد مر ذكرها. مبشر، ويشكُر، وِمحضب، واألوس: ومن بين صعب بن دمهان

  .السيد؛ واجلمع غَطاريف، به يسمون: والِغطريف. عامر، وهو الِغطرف األكرب: فمن بين مبشر

  .تجعثَم الرجل إذا جمع نفسه ِليِثب: بنو ِجعِثمةَ واشتقاقه من قوهلم: ومنهم

    

مام واحل. واشتقاق واشح من توشح بثَوبه أو بسيف، إذا اتخذه وشاحاً. بنو واِشح: فمن قبائِل الغطاريف
وفرس موشح، إذا كان به بياض ِمن صفْحتي عنِقه . الذي له حبك على جناِحِه، كأنه توشح به: املوشح

ومن موايل . ومجع ِوشاٍح وشح. إشاح: والوشاح معروف للمرأة، وهذَيل تقول. حتى يصري إىل صدره
  .آلُ خاقانَ املعروفون: واشٍح هؤالء

برس : فُعالن إما من البرس وهو القطن وإما من قوهلم: وبرسان. بنون برسان: طريفومن قبائل الِغ
  .املوضع، إذا لينه وسهلَه

  .وقد مر. اخلَصاصة: ومنهم

. واشتقاق سبالة من السبل، وهو املطر؛ أو السبلة، وهي طرف اللِّحية يف بعض اللغات. بنو سبالة: ومنهم

  .أسبلُ، وامرأةٌ سبالءرجلٌ 

فَرست : ويقال. فرس السبع فريسته، إذا حطَمها: واشتقاق فَراس من قوهلم. بنو فَراس بالسني: ومنهم
  .عنق الشاة، إذا اعتمدت على الِفقْرة ففصلتها ِمن األخرى

فَعال من قوهلم : وهناد.  بالريالفُضيل بن هناد، كان من رجاهلم، وهو أولُ من أظهر السواد: ومنهم
  .هندت الرجلَ نيداً، إذا نعمته

  .أبو أزيِهر، كان من رجاهلم: ومن الغطاريف

  .اجلَدرةُ: ومن بين ِجعثمةَ

 و فرس. مفعل من فَرجت الشيَء أفْرجه فَرجاً، إذا وسعته: ومفرج. بنو مفرج: ومن بين مالك بن زهران

  .واسع الشحوة: فَِريج

فاعل من حجزت بني : واحلاجز. حاجز بن عوف، كان أحد من يغزو على ِرجلَيه: ومن بين مفرج
. وكلُّ شيئني فصلْت بينهما فقد حجزتهما، وبه مسيت احلجاز، ألنها فَصلت بني جنٍد وِتهامة. القوم

  .صل بني أعاله وأسفلِهأن حيتجز الرجلُ بثوٍب فكأنه فَ: واحلُجزة

w  .بنو راسٍب بن ميدعان: ومن قبائلهم
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  .رئيس اخلوارج يوم النهروان. عبد اهللا بن وهب الراسيب: فمن بين راسٍب هؤالء

واعتكار . والعكَر مشتق من أشياء، وأصلُه كله راجع إىل الكَدر. شِريك بن أيب العكَر: ومن بين ميدعان
وعكَر الفارس على الكتيبة، . ما بني اخلمسني إىل املائة: والعكَرة من اإلبل.  بعِضه يف بعضدخولُ: الشيء

: وعكر كلِّ شيٍء. القطعة العظيمة من اإلبل: واِملعكَال. واعتكر اللَّيلُ، إذا اختلطَت ظُلمته. إذا محلَ عليها

وشِريك هذا زوج أم شِريك اليت خلَف عليها . اًوقد مست العرب عكرياً، وعكّاراً، وِمعكر. ما غلُظَ منه
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  بجيلة وقبائلها ورجالها 

وهم بنو أمناِر بن إراٍش بن عمرو بن الغوث وإنما سموا خثعم جبمٍل . وهم إخوة خثْعم، وبِجيلةُ أمهم
  .وكان الكليب يقول ذلك. آلُ خثْعم، ونزل آل خثعماحتمل : يقال له خثعم، وكان له، فَكانَ يقولُ

ِعرق يف اجلسد؛ : واألجبل. حليم ركني: ورجلٌ بجالٌ. ثوب بِجيلٌ، أي غليظ. واشتقاق بِجيلة من الِغلَظ
 يف بطن: وبنو بجلة. بطن من بين ضبة: وبنو بجاٍل. وبجلت الرجلّ تبجيالً، إذا عظَّمته. واجلمع أباجل

  : بين سليم، وهو الذي عىن عنترةُ

لةٌ وقيعبِمع ِليجوفي الب  

  .النصلُ: اِملعبلة

  .عبقَر بن أمنار: ومن جبيلةَ

  .قَسرت الرجلَ على الشيء أقِسره قَسراً، إذا قهرته عليه: والقَسر من قوهلم. بنو قَسر: ومنهم

  .ن ابن إبراهيم بن حبيب؛ وِعداده يف األنصاريعقوب أبو يوسف القاضي، وهو: ومنهم

  .بنو نِذير، وبنو أفْرك، وعرينة: ومن بطوم

حزمت الشيَء : وهي فَِعيلةٌ من احلَزم الذي هو ضد التواِني، أو من قوهلم. بنو حِزميةَ بن حرب: ومنهم
  .أحِزمه

يل، بن مالك بن نصر ابن ثَعلبة بن جشم بن عويف بن جرير بن عبد اهللا بن جابر، وهو الشلَ: فمن حِزمية
  .حِزمية

شلَّه . الطرد: والشلُّ والشلَل. واشتقاق الشلَيل إما من تصغري أَشلَّ، وهي من اليد الشالَّء؛ أو تصغري شلَل
ِمسح يطرح على عجز البعري حتت : ليلوالش. وتفرق القوم ِشالَالً، أي ِفرقاً. يشلُّه شال وشلالً، إذا طرده

  .والشلَل معروف، ما يِصيب الثَّوب وغريه. خفيف سريع: ورجلٌ مِشلٌّ. الرحل
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. وأبو أراكة هو امسه. أبو أراكةَ بن مالٍك، صاحب دار أراكةَ بالكوفة، كان شريفاُ: ومن رجاهلم

: واَألريكة. موضع: وأَِريك. ان يأرك أَركاً، إذا أقام بهويقال أِرك باملك. شجر معروف: واألراكة

  .الفُرش يف احلجال أو يف الِكلَل: األرائك: وقال أبو عبيدة. الطِّنفَسة أو الِوسادة؛ واهللا أعلم

  .بنو أفصى بن نِذير، وقد مر تفسري أفصى: ومنهم

 بن جِليحة، كان شريفاً، وهو ابن أخت زهري بن ذي السن بن وثَن بن أصغر بن عمرو: ومن رجاهلم
  .جريٍر

مصدر سانَّ البعري : والسنان. وِسنان الرمح معروف، واجلمع أَِسنةٌ. وذو السن معروف؛ واجلمع أسنان
  .الناقةَ يسنها ِسناناً، إذا سعى معها حتى يتسنمها

واأل: والوثَن ،الكبار غارالصنم الصغري، فكأنَّ األصنامت اإلبلُ، إذا كان : ومنه قوهلم. وثانَ الصثَنوتاس
  .فيها صغار وكبار

ال قرنَ هلا، وروضةٌ : شاة جلْحاء: واشتقاق جلَيحة من اجلَلَح، وهو منحسر مقدم الرأس؛ أو من قوهلم
ا كان يصمم على ومن هذا اشتقاق رجل مجلِّح، إذ. وقد مست العرب جالَحاً. ال شجر فيها: جلحاء

  .موضع: واجلَلْحاء. وشجر جملوح، إذا أُِكل أعاليه. الشيء ويقْدم عليه

  .ِشق لكاهن، أحد كُهان اجلاهليِة املذكورين، كان عمره ثلثمائِة سنة: ومن رجاهلم

واملرأة . ِريكوكلُّ شيء فركته بيديك فهو ف. ضعيف اليدين: رجلٌ أفْرك: بنو أفرك، من قوهلم: ومنهم
  .فِركَت املرأةُ زوجها تفْركُه ِفركاً، وفركت الشيَء فَركاً. املبِغضة لزوجها؛ واجلمع فوارك: الفارك

حبة بن جويِن بن علي بن ِنهم، كانَ من أصحاب علي ابن أيب طالب رضوانُ اهللا عليه، : ومن رجاهلم
  .وشهد معه مشاهده

إما من املوهبة، وهي نقْرة يف صخٍر جيتمع فيها ماء : واشتقاق موهبة من أشياء. بنو موهبة: ومنهم
  : قال الشاعر. السماء

  من ماء موهبٍة على خَمِر  ولَفُوِك أطيب لو بذلِت لنا

  .وبه له موِهبة حسنةً، فبالكسر والفتح: وأما قوهلم

بن عامر ابن عبد اهللا بن عبد مشس بن غَمغمة .  كُرخالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أسِد بن: ومن رجاهلم
خراسانَ. بن جرير بن ِشق أخوه يل أسدوو ،ويلّ العراق.  

  : قال الشاعر. وغمغمة اشتقاقُه من اختالط أصوات القَوم يف احلرب حتى ال يفُهم، فهي الغمغمة

وا  أزاميٌل وغَمغمةٌ وِللِقسي نوِب تَسوق الماءالج داِحسرلب  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  285  

  .الضريس بن عبد اهللا بن هرمي، الشاعر: ومن رجاهلم

أصاب األرض ِضرس من مطٍر، وهو الشيء : إما من قوهلم: واشتقاقه من أشياء. تصغري ِضرس: وضريس
القليل، واجلمع ضروس؛ وإما من ِضرس اإلنسان وغريه؛ أو من الضرس، وهو مصدر ضرسته ضرساً، إذا 

ا. همضغتتضريساً، إذا جر ه احلربتسئة اخللُق: وناقةٌ ضروس. وضرسي.  

  .السمط بن مسلم بن عبد اهللا بن حيي بن عبِد أهِلِه بن مازن: ومن رجاهلم

  .والسماط معروف. واشتقاق السمط من السمط الذي يشد يف العنق؛ واجلمع سموط

  .وِمحست احلرب، إذا اشتدت. حِمس الشيُء، إذا اشتد: أحمس من قوهلمواشتقاق . بنو أمحس: ومنهم

وشبلٌ . وقد مر تفسري هذه األمساء. ِشبل بن معبد بن عبيد بن احلارث بن عمرو بن علي: ومن رجاهلم
  .وليس بالبصرة بجلي غري شبٍل هذا وأهِل بيته. هذا أحد من شِهد على املُغرية

  .حاجز بن سفيان بن عوف بن عمرو بن خالد بن هالل، كان من أصحاب أيب جعفر: هلمومن رجا

  .شجر له حب يختبز: والطَِّهف. تصغري بدل: وبديل. بديل بن حيىي بن بديل بن طَهفة: ومنهم

  .وبنو مقلد الذهب، بطن منهم أيضاً. بطنان عظيمان: بنو قُداد، وبنو ِفتيان: ومن بطوم

. اجلِلد الصغري: والقَد بفتح القاف. قددت الشيء أقده قداً، من األدمي وغِريه: فُعال من قوهلم: وقُداد،

قَد اإلنساِن، : والقَد". من جعل قَدك إىل أدميك: "ومثلٌ من أمثاهلم. ما قُد من اَألدم: والِقد بكسرها
  .معروف

داٌء يصيب اإلنسانَ يف جوفه من أكل : والقُداد. موضع معروف: ديدوقُ. ومنه اشتقاق اللَّحم املقدد
  .يقال قُد فهو مقدود. اللَّحم

  .مجع فتى من الناس وغِريهم: وِفتيانٌ

    

ِرفاعة بن شداد بن عبد اهللا بن قيس بن ِجعال بن بداء ابن ِفتيان، كان أحد الرؤساء يوم : ومن رجاهلم
  . ثلثمائةعني وردة، وجنا يف

  : قال الراجز. اِخلرقة اليت ترتَل ا الِقدر: واِجلعال

  كمنِْزٍل ِقدراً بال ِجعاِلها

  .فإن همزت فهو من بدأت به أبدأ به بدَءا. وبدا إما من قوهلم بدا يبدو بدواً، إذا مل مز

  .االسم واو ضمت الواو فجعلت مهزةوذلك أنه إذا كان يف أول . بنو أُتيد، وهو تصغري وِتٍد: ومنهم

w  رجال خثعم 
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: واسم خثعم. واشتقاق خثعم فيما ذكر ابن الكليب أنهم نحروا جزوراً فتخثعموا عليه بالدم، أي تطلَّوا به

: تيلةوالف. بعري أفْتل وناقةٌ فتالء. بعري أفتل، وهو الذي يتباعد منِكباه عن زوره: واألفتل من قوهلم. أفْتل

  .الذُّبالة معروفة

  .بنو ِعفِْرس، ومها ناهس، وشهران، فيهما العدد: ومنهم

  .واشتقاق ِعفِْرس من العفْرسة، وهو األخذ بالقَهر والغلَبة

س: وناهسهفاعلٌ من الن.  

 البياض إما فعالنُ من الشيء املشهوِر الظاهر؛ وإما من األشهر، وهو: وشهران اشتقاقه من أحد شيئني
  .رجلٌ شهري ومشهور، خبٍري أو بشٍر. والشهر معروف. الذي حولَ صفْرة النرِجس

خبنت الشيء أخِبنه خبناً، مثل كَبنته أكِبنه كبناً، وهو تثِنيه : فُعيلى من قوهلم: وخبيىن. بنو اخلُبينى: ومنهم
  : ى هذا هو الذي ذكره احلطيئةُوذكر ابن الكليب أنَّ خببن. وتخيطه مثلَ القميص

  ومن تميٍم ومن حاِء ومن حاِم

  .فحاٍم هذا هو اخلُبينى

، فهم إىل اليوم يسمون بين "أنتم بنو رشٍد: "بنو أجرم، وفَدوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ومنهم
  .رشد

ورجلٌ حِنيك . م حنكْته األمور، إذا جربهافعيل من قوهل: وِحنيك. بنو احلَِنيك، وامسه أوس مناةَ: ومنهم
  .وحمتِنك، إذا كان جمرباً

  : الظُّلَّة أو اخليمة من أغصان الشجر؛ واجلمع عنن قال الشاعر: والعنة. بنو عنة بن حام: ومن بطوم

 يرفَّع فوق العنَن ورطٍْب  ترى اللَّحم من يابٍس قد ذَوى

  .اقتحفت ما يف اإلناء: فُعالة من قوهلم: وقُحافة. حافة، إليهم البيتبنو قُ: ومنهم

: ويوم عماس. تعامس عن الشيء، إذا تغافَلَ عنه: فُعيل من قوهلم: وعميس. عميس بن معد: ومنهم

يها أبو شديد يف الشر، وعميس هذا هو أبو أمساء بنت عميس تزوجها جعفر بن أيب طالب، مث خلَف عل
وأليب . حممداً، وعبد اهللا، وعونا: بكٍر الصديق، مث علي بن أيب طالب رضوانُ اهللا عليهم، فولدت جلعفٍر

وأختها سلْمى بنت عميس، تزوجها محزة بن عبد املطَّلب رضوان اهللا . حيىي، وعونا: ولعلي. حممداً: بكر
وأختها لُبابة أم . ى اهللا عليه وسلم، وهي ميمونة بنت احلارثوأختها ألمشها ميمونة زوج النيب صل. عليه

  .بين العباس ابن عبد املطّلب، إال تماماً، وكَِثرياً

النعمان ذو األنف بن عبد اهللا بن جابر بن وهب ابن أُقَيِصر، الذي قاد خيلَ : ومن رجاهلم يف اجلاهلية

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  287  

  .خثعم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

حميت املكانَ أِمحيه محايةً، إذا جعلته محى؛ أو محت القوم، إذا منعت : مفِعلة إما من قوهلم: ةومحِمي
  .عنهم

أو يكون من املقلوب، من . حدرجت السوطَ وغريه، إذا فتلته فتالً شديداً: ِفعالن من قوهلم: وِحدِرجان
  : قال الشاعر. ا الصبيان، وهي الدحِريجياء أيضاًلُعبة يلعب : والدحرجاء. حدرج ودحرج: قوهلم

  سيكفيك زبن الحرب أروع ماجد  الدحيِريجاء فاتبع صحابها عليك

  .ما دحرج من روٍث أو غريه: ودحروجة اجلُعل

اق عثعث واشتق. قد رأس يف اجلاهلية. عثعث بن وحشي بن عبد اهللا بن نضلة بن قُحافة: ومن رجاهلم
  .كثيب عثعثٌ، إذا كان يشق على املاشي فيه: من الرمل؛ يقال

  .احلجاج بن جارية، كان فارساً يف اِإلسالم زمن احلجاج: ومنهم

  .أنس بن مدِرك بن عمرو بن سعد، وقد مر: ومن رجاهلم

  .وحمران بن مالٍك الشاعر؛ وقد راس يف اجلاهلية

. وأحسب الشارق من شرقت الشمس، إذا طَلَعت؛ وأشرقت، إذا أضاءت. مريعبد الشارِق بن قُ: ومنهم

  .تصغري قمر: وقمري

    : ِبشر بن ربيعة، صاحب جباِنة بشٍر بالكوفة؛ وهو الذي كتب إىل عمر بن اخلطاب: ومنهم

  وسعد بن وقَاص علي أمير  بباب القادسية ناقتي أنختُ

  . احلبشِة عام الفيلنفَيل بن حبيب، دليلُ: ومنهم

كَرمي بن عِفيف بن عبد اهللا بن غَِزية بن مالك، قُِتل مع حجر ابن عدي مبرج عذْراء، سنة ثالٍث : ومنهم
  .ومخسني

  نسب حمير 

ه وزعم بعض أهل اللُّغة أنه مسي ِحمري ألن. وهذه أمساٌء قد أُِميتت األفعال اليت اشتقّت منها. وامسه عرنجج
  .وهذا ال أردي ما هو. كان يلبس حلّة حمرياء

ما يف الدار : إما من قوهلم: واشتقاق عِريب من أشياء. بنو عِريب؛ وقد مر تفسريه: فمن قبائل محري
عِربت معدته، إذا فسدت، واالسم من ذلك : وميكن أن يكون من قوهلم. عريب، أي ما فيها أحد

الثَّيب : ويف احلديث. وأعرب الرجلُ حبجته، إذا تكلَّم ا.  الفرس تعريباً، إذا بزغهوعرب البيطار. العرب
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وعربت على الرجل، إذا رددت . ضد العجم: والعرب. ضد العجم: والعرب. تعِرب عن نفسها، أي تبين
بة. عليه قولهرهر الشديد اِجلرية: والعهم إىل العربية حيثُ تبلبلت الذي: والعرب العاربة. النألسنت لتن حتو

  .األلسن، تبلبلَ منهم عاد ومثود، وطَسم، وعمالق، وجِديس؛ قبائلُ درجوا

دونَ الزرقة؛ أو : عني شهالُء، والشهل: إما من قوهلم: واشتقاق ِشهال من أشياء. بنو ِشهال: ومن بطوم
  :  كأنه إتباع؛ أو الشهالء، وهي احلاجة كما قال الراجزامرأةٌ كَهلة شهلة،: من قوهلم

 من الكَعاب الرودة الغَيداِء  لم اقِض حتَّى ارتحلَتْ شَهالئي

وإىل شرعٍب هذا تنسب الرماح الشرعبية، وكذلك البرود . الطويل: والشرعب. بنو شرعب: ومنهم
  .أيضاً

أقبلَ سيلٌ : ذُكر عن قوم من أهل اليمن قالوا: قال ابن الكليب. عيب الفقيهبنو شعبان، منهم الش: ومنهم
فخرق موضعاً باليمن فأبدى عن أزٍج فدِخلّ فإذا سرير عليه رجلٌ عليه ِجباب وشٍي مذْهبة، وبني يديه 

أنا حسان بن .  إله ِحميرباِمسك اللهم: "ِمحجن من ذهب، يف رأسِه ياقوتةٌ محراء؛ وإذا لَوح فيه مكتوب
وما ِهيد؟ هلك فيها اثنا عشر ألف قَيل كنت أخرهم . مت أزمانَ ِهيٍد. عمرو القَيل، إذْ ال قَيلَ إالَّ اهللا

  ".أتبت ذا شعبِني ليجريين من املوِت فأخفَرين. قَيالً

  .عموض: وذَا شعبني. طاعونٌ كان قدمياً: ِهيد: قال أبو بكر

ورِعن الرجلُ فهو . أنف اجلبل النادر حتى يستطيل يف األرض: والرعن. ذو رعني، تصغري رعن: ومنهم
  : قال الشاعر. مرعونٌ، إذا حِميت عليه الشمس

كأنّه من ُأوار الشَّمِس مرعون  

  : وذو رعيٍن الذي يقول. جلبلومسيت البصرة رعناَء ألنها شبهت برعن ا. مجع رعن: والرعان

 من يِبيت قرير عيِن سعيد  من يشتري سهراً بنوٍم أال

 اإلله ِلِذي رعين فمعذرةُ  فإن تك ِحمير غَدرتْ وخانت

  .وله حديث

صفِّني وأدرك ذو الكَالَع اإلسالم، وقُِتل يوم . التخالف: والتكلُّع بلغتهم. بطون ذي الكَالع: ومن قبائلهم
  : قال الشاعر، وهو شاعر أهِل العراق من أصحاب علي رضوان اهللا عليه. مع معاوية

 فإنّا قتلنا ذا الكَالَع وحوشبا  فإن تقتلوا الصقر بن عمِرو بن ِمحصن

  .واسم ذي الكَالَع سميفَع بن ناكور. وحوشب ذو ظُلَيم أيضاً

wاجلُرأة واإلقدام يف : ه مضموماً، وإالَّ فهو مثل سميدع والسمفَعةتصغري سمفَع إنْ كان أولُ: وسمِيفع
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  .فاعول من النكر والدهاء: وناكور. لغتهم

القصري الضخم من الرجال، واجلمع : واحلوشب أيضاً. عظَيم يف باطن احلافر يتصل بالرسغ: واحلَوشب
  .حواشب

م عذررحِبيل، وقد تقدني شعنا فيهواسم ذي ر.  

عبد كُالَل بن مثوب بن ذي حرث بن احلارث بن مالك بن غَيدان، الذي بعثه تبع على مقدمته : ومنهم
  .إىل اليمامة، فقتل طَسماً وجديساً

كلَّ . وميكن أن يكون من كلَّ يكلُّ كالالً، إذا أَعيا. وكُالل اشتقاقه من تكَلُّل النسب، ومنه الكَاللة
  .واإلكليل معروف. وسيف كليل. الالً، وكلَّ السيف كَلَّةً، وكلَّ بصره كلُوالًالرجلُ ك

    : ولعبد كُالٍل هذا يقول الشاعر، ويقال إنه معدي كرب

  وعبد كُالٍل خير سائرهم بعد  إن خير النَّاس كلِّهم فهد أالَ

حرشلْيِريب بن يد بن عهذا هو فَه وفَهد.  

  .ابنا عبِد كُالل، كتب إليهما النيب صلى اهللا عليه وسلم: واحلارثوعِريب، 

: وحرثُ. ثوب الداعي، فهذا مِغعلٌ من ذاك: وميكن أن يكون من قوهلم. مفعل من الثَّواب: ومثوب

  . وظْيب أغْيدومن ذلك ظَبيةٌ غيداُء،. النعمة نعمة البدن: والغيد. فَعالن من الغيد: وغَيدان. موضِع

ن باملكان، إذا أقام "ق: واشتقاق قَطَن من قوهلم. اسم جبل: وقَطَن زعموا. بنو قَطَن بن عِريب: ومنهم
جِل. به، فهو قاطنه: وقَِطني الرمر بن . حشإىل ذي الكَالَع األصغ وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب

 عمان، مع جرير بن عبد اهللا، فأعتقأربعةَ آالف مملوكالن.  

وميكن أن يكون اشتقاق اخلبائر من . بطونٌ يف ذي الكَالع: اخلبائر، ونِعيمة، والسحول: ومن قبائلهم
وناقة خبر، إذا كانت . واجلمع خبراوات. أرض خربة وأرض خبراء، وهو القاع الذي ينِبت السدر: قوهلم
من جتنب اخلَبار : "ومن أمثاهلم. األرض ذات اِجلحرِة واِجلفار: اخلَبارو. املَزادة العظيمة: واخلبرية. غزيرةً

نهر : واخلابور. وختَّر القوم بينهم شاةً، إذا اقتسموا حلمها، وهي اخلُبرة. الزبد: واخلَِبري". أِمن الِعثار
  .واخلَبر معروف. معروف

القَشر : والسحل. ضد املبرم: والسحيل. اخليط إىل قُدامفتل : والسحل. واشتقاق السحول من السحل
ويقال للحمار . احلديدتان اللتان تكتِنفان اللِّجام: ومسحالً اللِّجام. للعود وغِريه؛ وبه مسي اِملربد ِمسحالً

  .أي قَشرهحثُ سحله املاُء، : وساحل البحر. نهاق غليظ: والسحيل. الوحشي ِمسحلٌ؛ لسِحيله

وزعم ابن . شعيب بن ذي ِمهرم النيب، قتلَه قومه فبعثَ اهللا عليهم بخت نصر فأفناهم. ومن سحوٍل هؤالء
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أنهم ". حِصيداً خاِمدين: "إىل قوله" وراجعوا إىل ما أُتِرفتم فيه ومساِكِنكم: "الكليب أنَّ قوله عز وجلّ
  .هؤالء

  : ى امرؤ القَيسقُرملٌ الذي عن: ومنهم

  وِرثنا الِغنى والمجد أكبر أكبرا  أناساً قبل غَزوه قُرمٍل وكُنّا

قرملت : إما من الشجر الذي يسمى القَرمل؛ أو من قوهلم: وقُرمل ميكن أن يكون اشتقاقُه من شيئني
  .به منسوباً إىل فَحلوأِحسب اشتقاق القَرامل من هذا، بعري قَرملي أحِس. اخليطَ، إذا فتلته

النضر بن يِرمي بن معِد يكِرب، كان سيد محري بالشام، أمه بنت معبد بن العباس بن عبد : ومن رجاهلم
  .املطلب

  : قال املخبل. بينهما ريم: الفَضل؛ يقال: و الريم. ال تِرم عن هذا املكان، أي ال تربح: ويِرمي من قوهلم

  يرى أنّض ريماً فوقَه ال يزايلُه  كما أقعى أبوك على اسِته فأقِع

  : قال الشاعر. ما بِقي من مقاسم األيسار فعجز عن القَسم، فإنْ أخذَه أحد منهم عير ِبه: والرمي

دِر جازريم لم يظْم الرل  وكنتم كعجعاللَّحم ي قِسمدِء مب على أي  

  .وهو أولُ من عِملت له السياط األصبحية.  بن مالك، وهو ذو أصبح، بطناحلارث: ومنهم

حصبت النار أحِصبها حصباً، إذا : واشتقاق حيصب وهو يفِعلَ، من قوهلم. بنو يحصب: ومن بطوم
. ر لتشتعل فهو حصب هلاوكلُّ شيٍء ألقيته يف النا". حصب جهنم: "وقد قرئ. ألقيت فيها ما تستوِقد به

. الداء املعروف: واحلَِصبة. وحتاصب القُوم، إذا تراموا باحلصى. األرض ذات احلصى: واحلصباء

  .واملُحصب من هذا اشتقاقه، لرميهم باحلصى

  .سالمةُ ذو فائٍش، الذي مدحه األعشى، وكان قَيالً: فمن بين يِحصب

تفايش : يقال. وهو االفتخار بالكَذب، وهو الذي يسميه الناس الطَّرمذةواشتقاق فائش من الِفياش، 
  .القوم، إذا افتخروا بأكثر مما عندهم؛ فالرجل مفاِيش إذا كان كذلك

يزيد بن ِزياد بن ربيعة بن مفرٍغ الشاعر، الذي هجا آلَ زياد؛ وكان حليفاً آلِل خالِد بن أِسيد : ومنهم
  .له عقب بالبصرةو. القرشينب

    

: ويقال. فَرغت من عملي وأفرغت ما يف اإلناء: مفعل من الفَراغ أو من اإلفراغ، من قوهم: ومفرغٌ

مصب : وضربةٌ فريغ، أي واسعة وفَرغُ الدلو. حلْقة مفْرغة، إذا مل تك معطوفةً، ال يدرى أين طرفاها
  .ذهب دمه فَرِْغاً إذا مل يدرك له ثأر: ويقال. قمرجنماِن من منازل ال: والفَرغاِن. املاء
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ومكان من أصحاب عثمانَ ابن أيب العاص، وهو صاحب . باب بن ِذي اِجلرة، الذي قتل سهرك: ومنهم
  : قال الراجز. زقاِق باٍب، الذي بالبصرة

 كاتجتاب العجاج اَألرم والخيُل  باب بن ذي الِجرة أردى سهركَا

وذكر أبو عبيدةَ أنَّ يزدِجرد بعثَ لسهرك، ومعهم فيلٌ، يف ثالثني ألفاً من األساورة، فلِقيهم عثمانُ بن أيب 
أنا صاحب فيِل : العصا فيمن عبر معه من عمانَ والبحرين وهم ثالثةُ آالٍف، فركب باب مجالً وقال

، فنفَّله عثمانُ بن أيب العاص ِمنطقته، وكانت ثالثةَ عشر العرب، وكان وصلَ رحمني فطعن سهرك فصرعه
ما نلت من : فذكر أبو عبيدة أنّ باباً قال لعثمان يوماً. ِشرباً مرصعةً باجلوهر، وِبيعت بالبصرة بثالثني ألفاً

 قُِتل مع علي رضوان ابن شِمر بن أبرهة بن الصباح،: فأين ِمنطقة سهرك إذاً؟ ومنهم: قال. صحبِتك خرياً
  .اهللا عليه بِصفِّني، وكان متزوجاً بابنة أيب موسى، وله بقيةٌ بالشام

ذو أَزن وذو يزن، وهو أولُ من اختَّذَ أِسنةَ احلديد : موضع؛ يقال: ويزنٌ. بطنان: ذو يزن، وجرش: ومنهم
  : قال الشاعر. وإمنَّا كان أِسنة العرب قرونَ البقَر. يقال لألسنة يزينٌّ وأزنى ويزأينّ. فنِسبت إليه

 السم أو قَرن مِحيقُ نقيع  يهزِهز صعدةً جرداء فيها

  .أي مدلوك

  .سيف بن ذي يزن، الذي جلب الفُرس إىل صنعاَء وأخرج احلبشة: ومنه

 بن عبيد ابن سيف، كان سيد محري عفَري بن زرعة بن عفري بن احلارث بن النعمان بن قَيس: ومن ولده
  .بالشام يف أيام عبِد امللك بن مروان

ومن ذلك . شبهت عفرته بلون األرض. ظبي أعفر: ومنه قيل. تصغري عفَر، وهو وجه األرض: وعفَري
. تدح منه النارضرب من الشجر تقُ: عفَّرت الرجلَ باألرض، إذا صرعته على عفَر األرض، والعفَار: قوهلم

  .موضع: واملعافر. غليظٌ جلْد: ورجلٌ ِعفْر. بطن تنسب إليهم الثِّياب املعافرية: واملَعافر

. والرجل مِسيف، إذا ذهب مالُه. ساف الشيُء يِسيف سيفاً، إذا هلك: واشتقاق سيف من قوهلم

وساف الرجلُ املرأةَ، إذا شم .  أسوفُه سوفاً، إذا ِمشعتهوسفْت الشيَء. داٌء يصيب اإلبل فتهِلك: والسواف
  .كلمة يقوهلُا املتمني أو املتوعد: وسوف. وِسيف البحر معروف. فاها

وبه مسي . جرشت الشيَء أجِرشه وأجرشه، إذا حنته؛ وأجِرشه أكثر: واشتقاق جرش وهو فُعلُ، من قوهم
  .الرجل جراشة

  . مرثَد بن علَس، الذي استمده امرؤ القيِس على بين أسد:ومنهم

  : ذو قَيفان بن علَس بن جدن، الذي يقول فيه عمرو بن معد يكرب: ومنهم
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 الفتى من قوم عاِد تخيره  وسيفٌ البِن ذي قَيفان ِعندي

  .لٌ قَِفن وامرأة قَِفنة، واالسم القَفَنرج. دخول الراس يف العنق والصدر: والقَفَن. فَعالن من القَفَن: وقَيفان

  .أرض جند، وأرض جدن، وهي الغليظة املتراِكبة: واشتقاقُه فيما أرى مقلوب من قوهلم. موضع: وجدنٌ

، فزوجها "ال تصلح امرأةٌ بال زوج: "سدد بن زرعة زوج ِبلِقيس، كانَ سليمان عليه السالم قال: ومنهم
  .اليلمق القَباء احملشو، ويقال إنه فارسي معرب. كان امسها يلمقةسليمانُ منه، و

  .صيفي بن سبأ: ومنهم

تبع ابن زيد، وتبع بن عمرو، وتبع هو . تبع، وهو أسعد، وهو أبو كِرب بن ملْكَى كِرب: فمن بين صيفٍّي
ه جلَب النسناس إىل اليمن فذُِعر الناس منه، فسمي وبزعم ابن الكليب أنه مسي ذا األذعار ألن. ذو األذعار

  .ذا األذعار، وال أدري ما ِصحةُ هذا

  .ذُو املنار هو أول من بىن األميالَ على الطُّرق، فسمي ذا املنار. اسم حبشي: وأبرهةُ. أبرهة ذو املنار تبع

    

رع، وهو ِشمبايش تابن الر .ِشم تفسري ن غزا من ملوكهم، . روقد مرلُ مه أوي بذلك ألنوالرايش مس
وتريش . فالنٌ يِريش ويِربي، أي ينفع ويضر: وقوهلم. ِرشت السهم: فَراشهم فسمي الرايش، من قوهلم

  .احلالة اجلميلة: والرياش. الرجلُ، إذا حسنت حالُه

مفاِعل من العهر، وهو الزنا بعينه، : ومعاِهر.  تفسري حسانوقد مر. حسانُ تبع، وهو ذو معاِهر: ومنهم
  .أو يكون اسم موضع

موِضع، فأِتي جباريٍة من أهل صعدة فوقَع عليها، : وإنما مسي جهالَء ألنه نزلَ خبيوانَ. جهالُء تبع: ومنهم
  .مي بذلكفس! واجهالَ: فاشتملت منه على غالٍم، فأُخِبر بذلك فقال

  .عمرو بن تبع، وهو الذي قتلَ أخاه حسانَ بفُرضة نعم، فكان سبب انقضاِء ملكهم: ومنهم

  الع قبائل ذي الك

وقد عرفْتك آنفاً أنّ هذه األمساء اِحلمرييةَ ال تقف هلا على اشتقاق، ألنها لغة . مما أمكن تفسريه من العربية
  .مبن كان يعرفهاقد بعدت وقَدم العهد 

. وطعنةٌ جنالء، أي واسعة. عني نجالء، أي واسعة: وهو فعالن من قوهلم. نجالن: قبائل ذي الكَالَع

ماٌء : والنجل. وبذلك مسي الرمح ِمنجالً، أي ِمفْعالً. جنلت الرجلَ بالرمح أجنله جنْالً، إذا طعنته: ويقال
اليظهر يف بطن واٍد أو سفح جبل حتجيل. ى يسيح، واجلمع ِنجبت جيمعها هذا : والنمن الن ضروب

wوزعم قوم من أهل العلم أنَّ اإلجنيل إفعيل من النجل، كأنه ظهر . وهؤالء نجلُ فالٍن، أي نسلُه. االسم
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  .بعد كمونه

  .بنو عنة، وبنو يكاِلم، وبِكيل، وبِهيل: ومن قبائلهم

  .يمة اليت تتخذ من أغصان الشجر وغريه، واجلمع عننفاشتقاق عنة من اخلَ

  .اجلريح: والكليم. اِجلراح، واجلمع ِكالم وكُلوم: يفاِعل من الكَلْم والكَلْم: ويكاِلم

وبكَلت . بكلت الشيء أبكلُه بكْالً، إذا خلطته، حنو اَألِقِط بالسمن وغريه: فعيل من قوهلم: وبِكيل
كت يف معىنغَرثانُ فابكُلوا له: "ومثلٌ من أمثاله.  واحدولب."  

اللهم افعلْ بأكذَِبنا : تباهلَ القوم، إذا تالعنوا كأنهم يقولون: إما من قوهلم: واشتقاق بِهيٍل من شيئني
، أو يكونُ " على الكاِذِبنيمثَّ نبتِهلْ فَنجعلْ لَعنةَ اهللا: "ومنه قوله جلّ ثناؤه. اللَّعنة: والبهلة! وافعلْ وافعلْ

  .ناقةٌ باهل، إذا مل تصر: من قوهلم

رجعت الشيء أرِجعه رجعاً، : واشتقاقه إما من قوهلم. بنو رنجع، وهو فُنعل والنون زائدة: ومن قبائلهم
ذكر أبو عبيدةَ أنّ و. املاء اجلاري على وجِه األرض كالغدير وحنِوه: والرجع. إذا رددته؛ أو من الرجع

  : قال الشاعر. واهللا أعلم. من هذا" والسماِء ذاِت الرجع: "قوله عز وجلّ

 ثاخ في محتفٍَل يختلي ما  أبيض كالرجِع رسوب إذا

فَعالة من القَفْعاء، وهو ضرب من النبت؛ أو من القُفَّاع، وهون داٌء يصيب : وقَفَاعة. بنو قَفَاعة: ومنهم
  .نَ فتنقبض أصابعهاإلنسا

  : قال الشاعر. الفَضل بني الشيئني: والرمي. بنو ريمان، وهو فعالن من الرمي: ومنهم

 يرى أن ريماً فوقَه ال يعادله  فأقِع كما أقعى أبوك على اسِتِه

 فيأخذه اجلازر، فمن أو يكون الرمي ما يبقَى من جزور املَيِسر يعِجز عن القَسم. أي يرى أنَّ عليه فضالً
قال . رمثت الناقةُ ولدها ِرمثاناً، إذا عطَفَت عليه: أو أن يكون مصدراً من قوهلم. أخذَه من األيسار عير به

  : الشاعر

 أنٍف إذا ما ضن باللَبِن ِرثمان  أم كيف ينفَع ما تُعِطي العلُوقُ به

. بنو بعدان: اة يعروة واعتراه يعترن إذا طلبا معروفه ومنهمعر: فعالن من قوهلم: وفهم بنو عروان وعروان

بِعد يبعد، وأبعده : ضد القرب أو من قوهلم: بعد يبعد بعداً والبعد: من قوهلم. فعالن من البعد: وبعدان
  .اهللا عز وجلّ إبعاداً

    

أو يكون اشتقاقه من . الثوب األبيض: والسحل. فَعول من السحل: والسحول. بنو السحول: ومنهم

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ابن دريد-االشتقاق  294  

حديدتا : واِملسحالن. اِملربد: واِملسحل بلغتهم. سحلت الشيَء أسحلُه سحالً، إذا قشرته أو بردته ِمبربد
. ضد املُربم: والسحيل. خيطٌ سحيل ومسحول. الفَتل الرخو: والسحل. الِّلجام اللتان تكتنفان احلنك

وِحمار ِمسحلٌ، وهو ِمفعل من . ومسي ساحلُ البحر ألنَّ املاء يقِشره. ما قُِشر عنه: زوسحالة اُألر
  .السحيل، وهو نهاق غليظ يردده يف هلَواته

  .انقضت أنساب محري

  أنساب قضاعة 

 تقضع: انقضع الرجل عن أهله، إذا بعد عنهم؛ أو من قوهلم: إما من قوهلم: واشتقاق قضاعة من شيئني

  .بطنه، إذا أوجعه، أو وجد يف جوفه وجعاً

  .احلاِف، واحلاذي؛ ومنهما تفرعت قضاعة: فولد قُضاعة

  .واحلاذي من االحتذاء. واحلاِف من احلفَى

  .ِعمرانَ، وقد مر تفسريه: ولد احلاِف

: يقال.  أي ِكراَء ِكهانتهأعطيت الكاهن حلوانه،: إما من قوهلم: وحلْوان من أشياء. حلوانَ: فولد ِعمرانُ

  : قال الشاعر. حلَوت الكاهن

 عنِّي الشِّعر إذْ مات قائلُه يبلِّغُ  فمن راكب أحلوه رحِلي وناقتي

: ويقال. وكان ابن الكليب يزعم أنَّ هذا البلد املنسوب املعروف حبلوان. أو يكون فُعالن من احلُالوة

  .ضرب من النبت: واحلَالوى. اه، بضم احلاء وفتحها أي على وسطهصرعه على حالوة قفَاه وحالوة قف

رببت النعمة، : إما من: فَعالن من أشياء: وربان. جرم بن ربان، وقد مر تفسري جرم: فمن قبائل قضاعة
. ربا يف ِحجرهوفالنٌ ربيب فالٍن، إذا . أَرب باملكان ورب به، إذا أقام به: إذا أمتمتها؛ أو من قوهلم

  .قد أُصِلح بالرب: وِسقاٌء مربوب

  .ابنا عمران بن احلاِف: سليح، وتِزيد: ومنهم

تفِعل من الزيادة، كأنَّ األصل تزيِد فحولوا : وتزيد. يقال السالح والسلَح. فِعيل من السالح: وسليح
  .كسرة الياء على الزاء، وسكّنوا الياء

ثعلب، وفهد، ودب، : كلب بن وبرة، وهو قبيلٌ عظيم، منهم األسبع، وهي بطون: فمن قبائل قضاعة
  .والسيد، والسرحان، وبرك

عبد اهللا بن أُنيس، املتخصر يف اجلنة، كانوا حلفاَء لبطٍن من جهينة، فحالف ذلك البطن : فمن رجال برٍك
w  .بين سِلمة من األنصار
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   رةبقبائل كلب بن و

  .وقد مر تفسري ثَور، واشتقاق كلٍْب قد مر. بطنان: ثور، وكلب

  .رفَيدة: ومن قبائلهم

  : وإياهم عنى النابغةُ. عوذَى، قبيلٌ عظيم: ومنهم

  ساقَ الرفَيداِت من عوذَى ومن عمٍم

. تق من الشيء الكثري العظيموعمم مش. وعذت بالِشيء أعوذ ِعياذاً. فأما عوذى فهي فَعلى من عاذ يعوذ

ممع ويقال. عظيم اخلَلْق: وفرس :مم وخنل عمخلةٌ عن.  

  : بنو عرينة، هم الذين عنى جرير: ومن قبائلهم

ِرينرينةَ ليس منّا عِريِن  من عينةَ من عربرئتُ إلى ع  

  : قال الراجز.  قوائمهاِحكَّة تصيب اخليلَ واإلبل يف: والعرن. تصغري عرن: وعرينة

  تحكُّك األجرِب يأذَى بالعرن  يحك ِذفراه ألصحاب الضغَن

  .بنو زيِد الالت، قبيلٌ عظيم، وقد مر: ومنهم

  .بنو تيم الالّت، ووهب الالَّت، وسعد الالت، وسكَن الالَّت، وشكْم الالت: وكذلك

أسكانٌ : أهلُه، واجلمع سكَّان، وقالوا: وسكْن املرتل. بعض اللغاتالنار يف : والسكَن. العطاء: والشكم
  .أيضاً

  .عذْرة بن زيد الالت، والعبيد بن زيد الالت: ومن قبائلهم

كنا أصحاب رسول : "ويف احلديث. إما من قوهلم عذَرت الصيب، إذا ختنته: واشتقاق عذْرة من شيئني
  ".إعذار عاٍم واحداهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  : قال الراجز. املختون: واملُعذَر

  تلويةَ الخاتِن زب المعذَِر  يلوي بالِّلحاء األعفِر فهو

  : جاٌء يصيب الناس يف حلوقهم قال جرير: والعذْرة

 الطَّبيِب نَغانغَ المعذوِر غَمز  غمز ابن مرةَ يا فرزدقُ كَينَها

    

السنبلة : والعذراء. جنم من منازل القمر: والعذْرة. وعذْرة اجلاريِة الِبكر معروفة. باطِن الفرجحلم : والكَني
. من عِذيري من فالن؟ أي من يعِذرين منه: ويقال. بل هي اجلوزاء: وقال بعضهم. اليت يسميها النجامون

w  : وكان علي رضي اهللا عنه كثرياً يتمثَّل
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  ك من مراِدعذيرك ِمن خليل

  : قال عدي. ساء عِذير بين فالٍن، أي ساءت حالُهم: ويقال

  ك بأهل العراِق ساء العذير  ربي لوال تداركه المل إن

وِعذَار . ِغلَظ وارتفاع من األرض يعترض يف قاٍع واسع: والِعذَار. لك العذْرى، أي لك املعِذرة: ويقال
. األفِنية: عذَّر الرجلُ يف األمر، إذا مل يبالغْ فيه والعِذرات: ويقال. موِضع العذار: رواملعذَّ. الدابة معروف

قال احلطيئة ". نقُّوا عِذراتكم؛ فإنَّ اليهود أننت الناس عذرات: "ومنه حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
  : يهجو قومه

  ِئي العِذراِتِقباح الوجوِه سي  لقد جربتُكم فوجدتُكم لعمري

املطمئن من : و الغائط. وإنما كنى بالعذرة عن ِفناء الدار ألنهم كانوا يلقُونه هناك، كما كَنوا بالغائط
  .األرض؛ ألنهم كانوا إذا أرادوا قضاء احلاجة توخوا مكاناً منهِبطاً

  : بنو عبيد، وهم الذين عنى األعشى بقوله: ومنهم

 من الكرام بني العبيِد ولستَ  ِر الحراِم فلستَ منهمبِني الشَّه

  .بنو ِكنانة، قبيلٌ عظيم: ومنهم

  : قال الراجز. عنظَى به، إذا مسع به: يقال. الطويل: والعنظُوان. بنو العنظُواِن، بطن: ومنهم

  قامتْ تُعنِظي بك وسطَ الحاضِر

  . فيهم شرف كَلٍْببنو جناب بن هبل، قبيلٌ عظيم: ومنهم

ألمك : إما من اهلَبل، وهو الثُّكْل، من قوهلم: فُعل: فالنٌ خصيب اجلناب وهبل: ويقال. الناحية: واجلَناب
صنم كانت تعبده قُريش يف : رجلٌ مهبلٌ، إذا كان ثقيالً كثري اللحم وهبلُ: أو من قوهلم. اهلَبل، أي الثُّكل

فقال ! أَعِل هبلُ: راد النيب صلى اهللا عليه وسلم االنصراف من أحٍد قام أبو سفيانَ فنادىوملا أ. اجلاهلية
لنا العزى : فقال!". اُهللا أعلَى أجلّ: قُلْ: "ما أقول له؟ قال: قال. أِجبه: النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر

  ".اُهللا موالنا وال مولَى لكم: قُلْ: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر! وال عزى لكم

  .بنو علَيم بن جناب، وبنو مصاد، وبنو ِحصن، وبنو معقَل، بطون كلُّها: ومنهم

  .بنو حجية، وهو تصغري حجاٍة: ومنهم

ا رجلٌ بحديلٌ، إذ: واشتقاقه من قوهلم. نجدل بن أُنيف، جد يزيد بن معاوية ألمه: ومن رجال بين جناب
  .كان قصرياً غليظاً
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وهو الذي أغار على . وامسه النعمان. ابن اجلُالَح، كان قائداً للحارث بن أيب شِمر اجلَفْين: ومن رجاهلم
  : بين فَزراة وبين ذُبيان فاستباحهم وسبى عقْرب بنت النابغة ومن عليها، فمدحه النابغةُ بقصيدٍة فيها

  إلى ابن الجالح سيرها الليَل قاصِد  هِوي براكٍبفال بد ِمن عوجاء تَ

  .منصور بن جمهور، أحد الستة الذين قتلوا الوليد بن زيد، وكان من رجال كلب: ومن رجاهلم

دحيت : ِفعلة من قوهلم: وِدحية. ِدحية بن خليفة، الذي كان جربيلُ عليه السالم يِرتل يف صورته: ومنهم
  .املوضع الذي تصِلحه لتبيض فيه: وأُدِحي النعام.  املكانُ، إذا اتسع فهو داٍحودحا. ودحوت

مسي األجدار ألنه سأل عنه : وكان ابن الكليب يقولون. بنو عامِر األجداِر، ذا يعرفون: ومن قبائلهم
، وإنما مسي بذلك ألنه كانت له أتريد عاِمراً أو عامر األجدار؟ وهذا هذَيانٌ من ابن الكليب: رجلٌ فقيل له

  .السلعة: جدرة، واجلَدرة

وذَّمت . كلُّ سري مستطيل، أو قطعةُ أَدٍم مستطيلة: والوذَمة. بنو وذَم، وهم يف بين تغلب إىل اليوم: ومنهم
  .الدلو توذمياً، إذا جعلت هلا حاشية

    

وجسر اشتقاقُه . النعمان: واسم القَني. بنو القَين بن جسر: ومن رجال بين وبرة غري كَلْب، من قبائلهم
وهذا اجلَسر الذي يعبر عليه بفتح . ناقة جسرة، أي جرية على السري: من اجلَسارة واإلقدام، من قوهلم

: محانوالطّ. اجليم ال غري، وإىل ذلك يرجع، وهم رهط أيب الطَّمحان الشاعر، وامسه حنظلةُ بن شرقي

. بطن يف كنانة من هذا: وبنو الطَّماح: متكبر: رجلٌ طامح. طمح ببصره، إذا شخص: فَعالَن من قوهلم

  .بطن يف كندة، من هذا اشتقاقه: والطُّمح

  .مصاد بن مذعور، رأس يف اجلاهلية وأخذَ اِملرباع؛ وقد مر: ومن رجاهلم

مالك بن فهم الذي تنخت عليه تنوخ هو ومالك بن : م، منهمبنو زهري بن عمرو بن فَه: ومن بطوم
فَهِم بن غَنم األزدي، تنخوا بعيِن هجر وحتالَفُوا هنا، فاجتمعت إليهم قبائلُ من العرب، فنزلوا اِحلرية، 

  : فوثَب سِليمة ابن مالك بن فَهٍم على أبيه فرماه فقَتله، فقال أبوه

  فلما اشتد ساعده رماني  مايةَ كلَّ يوٍمالر ُأعلِّمه

وملَك جِذمية بن مالٍك عشرين ومائةَ سنٍة، وذلك يف أيام . فتفرقَت بنو مالٍك وكانوا عشرة وحلقوا بعمان
 شب: "وملك بعده عمرو ابن أخِته، وهو الذي يقال له. ملْك الطَّوائف، وهو أولُ من اتخذَ اِحلريةَ داراً

  ".عمرو عن الطَّوق

w  ان بم بن ررقبائل ج
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  .بنو أعجب، وبنو طَرود، وبنو شِميس

  .عظيم العجب، وهو العصعص؛ وإما من الِشيء املعجب: رجلٌ أعجب: أفعلُ غما من قوهلم: وأعجب

وأطردته إطراداً، إذا . ورجلٌ طريد ومطرود. طردته طَرداً، متحرك املصدر: فَعول من قوهلم: وطَرود
  : قال الشاعر. أخرجته من البلد الذي هو فيه

  والالِت واألنصاِب ال تَِئُل  حذَر الهجاء وال أطْردتَني

. الرمح اخلفيف يتصيد به: واِملطرد. ما طُِرد: والطَّريدة من الوحش. وقد مست العرب طَراداً، ومطروداً

  : قال الشاعر

ذَ الجوقِهنَبلَّ ِهديةَ روض ه بالِمطرِد لما  َؤاراختللتُ فُؤاد 

  .مصدر تطارد القوم طراداً: والطِّراد

ِميسس: وشمماس، وإما من الشا من الشفَِعيل، إم.  

وقد صغر أخشن . تصغري أخشن أو تصغري خِشن: وخشني. بطن بالشام عظيم: بنو خشني: ومن بطوم
. ضد الِّلين: واخلَِشن. وقد مست العرب خِشناً، وخشيناً، وأخشن". أُخيِشن يف ذاِت اهللا: "قال. أخيِشن

  .خِشنة املوطئ: وأرض خشناء

  .وأخذَ املرباع. رأس احلَجر، وهو أبو بطني منهم، وقد رأس يف اجلاهلية: ومن رجاهلم

  : فيه القائلِعصام بن شهبر، الذي يقول : ومن رجال جرم

  نفس عصاٍم سودتْ ِعصاما

  : وهو الذي غَنى النابغة. وكان حاجب النعمان

  ولكن ما وراءك يا عصام  ال ألومك في دٌخوٍل فإنِّي

وشهرب رجلٌ شهرب وامرأة شهربة، إذا أسن وبه . وكان النعمان إذا أراد أن يبع بألِف فارٍس بعث بعصام
ةبقيقال الراجز. ةُ قو :  

بره ربعد القرقره  عجوٍز من أناٍس شَهب علَّمتها اإلنقاض  

ن قضنى الغنم، فهي تعها إىل رما قلبوا فقالوا . أي أخذت إبلَها اليت كان يقرِقر فيها الفحل فرددتورب
  : قال الراجز. شهربة

به أمشَهر ليِس لَعجوزى من ال  الحتَرضقبهشَّاِة بعظْم الر  

  .راسب بن احلارث بن عبد اهللا بن األزد: ويف األزد. بنو راسٍب، بطن بالبصرة: ومنهم

w  : قال الشاعر. ضرب من الشجر: واحلَماطة. بنو ضجعم، وهم الضجاعمة: بنو حماطة، منهم: ومنهم
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  زمام كثُعبان الحماطة أزنما

والضجعم من الضجعمة، وهي الشدة . كاً بالشام قَبل غَسان، وهلم حديثوالضجاعم كانوا ملو
  .والصالبة

  .داود الَّلِثق، الذي يضاف إليه دير داود بالشام، وقد ملَك زماناً: ومنهم

  .ِذياد بن هبولة، قد ملك أيضاً، وهو الذي أغار على عسكر حجٍر آكل املُرار، وله حديث: ومنهم

  : احلارث بن مندلة، كان غَزا غَزاةً فلم يرِجع، فلذلك قال عامر ابن جوين: نهموم

  وال سوقةً حتى يؤوب ابن مندله  فواِهللا ال أعطى مليكاً ظُالمةً

  .العود الذي يتبخر به: واملندل

    

وفيهم يقول : رئاهلا: تك النعاموحوا. الصغري من كلِّ شيء: واحلَوتك. بنو حوتكة ِمبصر: ومن بطوم
  : زهري بن جناب

وتكقوماً أح أن نَوني  يا بن أسلمنْوكم بالمساءة قد عع  

. بنو عسِد هذَمي، قبيلٌ عظيم كان حضنه عبد أسود يقال له هذَمي، فنِسب إليه: ومن بين ليث بن سود

  .القطع: واهلَذْم. تصغري هذْم: وهذمي

ينة، قبيلٌ عظيم: مومن بطوهتفسريه. ج وا . سعد: وأخوه. وقد مرماٍر، وسحهينةُ مها ابنا صوج وسعد
  : قال عباس بن مرداس. بذلك ألنهم أولُ من أصحر من احلجاز، أي ظهر وبدا

 وآل زبيد مخطئاً أو مالِمسا  بجمٍع نُريد أنَنْي صحاٍر كليهما

. فرس نهد ورجل د: يقال. العظيم اخلَلْق من الناس واخليل: والنهد. عظيمبنو نهٍد، بطن : ومنهم

وكلُّ . ثَدي ناهد، أي بارز: ومنه قوهلم. َد القوم بعضهم إىل بعٍض، إذا ضوا حلرٍب أو غريها: ويقال
  .زبدة غليظة يابسة: والنهيدة. شيٍء دنا منك فقد د

  . عظيم وقد مرومنهم بنو عذرة، قبيل

وله . وهو أولُ من أُِقيد يف اإلسالم. هدبة بن اخلَشرم بن كُرز بن أيب حية الكاهن: ومن رجال بين عذرة
  .حديث

  .بنو ِضنة، وقد مر ذكرها يف بين نمري: ومنهم

: والعرفطُ. ادسيةخالد بن عرفُطة، حليف بين زهرة، كان والَّه سعد الناس يوم الق: ومن رجال بين عذْرة

w  .ضرب من الشجر
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  .بنو جلْهمة، بطن، وقد مر: ومنهم

  .رجلٌ زقزق، إذا كان خفيفاً: ويقال. بنو زقْزقة، واشتقاق زقْزقة من اِخلفّة: ومنهم

  .بنو اجلَلْحاء، وبنو حردش: ومنهم

افَه وأصل اجلَلَح احنسار الشعر عن نبت جملوح، إذا أكلت املاشية أطر: يقال. واشتقاق جلحاء من اجلَلح
  .بطَني من العرب: وبنو جِليحة. واجلَلَح واجلَلَه واحد. مقدم الرأس

  .حردش وحردوش: يقال. وحردش مشتق من احلردشة، وهو تقارب اخلَلْق

. مرو بن اَشفَهوهوذة بن ع. هوذة بن عمرو، وكان شريفاً، كان يقال له رب احلجاز: ومن رجاهلم

  .وأشفَه يقال رجلٌ أشفه، إذا كانَ غليظَ الشفَة

  : بنو حن، الذي يقول فيهم النابغة: ومنهم

 بني حن ببرقٍة صادِر يريد  قلت للنعمان يوم لقيتُه لقد

لقاءهم تجنَّب فإن نلم تلقَ إالَّ بصابٍر  بني ح وإن كريه  

إما من احلنني، فيكون فُعل من ذلك؛ وإما من اِحلن، وهم قبيلٌ : اشتقاقُه من شيئنيوحن ميكن أن يكون 
وكان األصمعي يقول. من اجلن :ة الرجل. هم دون اِجلننوح :امرأته.  

  .زوي، وِرفاعة، بطنان: ومن رجال بين د

يووز :وه: ويقال. تصغري زاً، إذا جاء وحدواً، إذا كانا اثنني. جاء فالنٌ تووجاء ز.  

واسم الصقْعب خيثم بن عمرو وكان سيد بين نهد، قد أخذ . الصقْعب الوافد إىل النعمان: من رجاهلم
. بل امسه البراء بن عمرو، وقد مر ذكره: وقال قوم. ِمرباعهم دهراً، وله حديثٌ يف دخوله إىل النعمان

  . شيءالطَّويل من كلِّ: والصقعب

: وأوصى عند موته بِنيه. دويد بن زيد بن نهد، وهو الذي طال عمره، وله حديث: ومن رجاهلم

وإذا . أَطِْولُوا األِسنة، وقصروا األِعنة. أوصيكم بالناس شراً، ال يتِقيلوا هلم عثْرة، وال تقْبلوا هلم معِذيرة"
  .وفيه كالم كثري". تجلُّد وال التبلُّدال. أردمت احملاجزة فقبلَ املناجزة

  .ودريد تصغري دوود

  .بنو حميس، يقال هلم احلُرقة: ومن قبائل جهينة

  .فُعلة من التحريق: واحلُراقة. تصغري أمحس: وحميس

  أسماء بهراء بن عمرو 
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بهره الشيًء، إذا غلبه، : ما من قوهلمإ: واشتقاق بهراء من شيئني. فعالء ممدود، ينسب إليه بهراينٌّ: وبهراء
بهرين : والبهر ميكن أن يكون من قوهلم. والقمر باهر. ر القمر النجوم، إذا ذهب بضيائها: كما قالوا

ي يف احلرب من املشعر الذي يصيب اإلنسانَ عند الته؛ أو من البجل. هذا األمرراً : ويقول الرجلُ للرهب
  .ورجل ري ومبهور، من البهر. فعلت هذا األمر بهراً، أي جهراً: ويقال.  كأنه يدعو عليه!لك

  .بنو أهود بن راء: ومنهم

    

أي " إنا هدنا إليك: "من قوهلم. وأحِسب اشتقاق يهود من هذا. واشتقاق أهود من السكون ولني اجلانب
والتهويد يف السري من . هودت الرجلَ من ِنفاره، إذا سكّنته: تقول. سكنيالت: والنهويد. النت قلوبنا

  .ذلك

اِملقداد بن عمرو، الذي يقال له ابن األسود، كان من املهاجرين األولني، وهو أحد صاحبي : ومنهم
  .الفرسِني يوم بدٍر الصغرى، كان فرساً للزبري وآخر للمقداد

الِفرق : والِقدد. وميكن أن يكون ِمقداد احلديدةَ اليت يقَد ا. عال من قَددت الشيء أقده قداًِمف: واِملقداد
مسك السخلة أو اجلذَعِة : والقَد. والِقد معروف. واهللا أعلم" طراِئق ِقدداً: "من الناس، من قوله عز وجلّ

موضع، : وِقدة. وقد مست العرب ِمقداداً، وقُداداً". إىل أدميكمن جعلَ قدك : "ومثلٌ من أمثاهلم. من الغنم
  .وهو اسم ناقص

ِبلْو سفٍر، أي ِنضو؛ : وبِلي فعيل إما من قوهلم. بنو بِلي بن عمرو، أخى راء، ينسب إليه بلَِوي: ومنهم
  .بلَوت الرجلَ وابتليته، إذا اختربته: أو من قوهلم

  .بن بليبنو فَران : ومنهم

ومن . فَررت الفرس وغريه من الدواب، إذا فتحت فاه لتعرف سنه: واشتقاق فَران وهو فَعالنُ، من قوهلم
. ولد احلمار: والفرير والفُرار". هذا فَر قُريش: "ويف احلديث. هذا فَر بين فالن، أي الذي فَر منهم: قوهلم

" ابن املفَر"و" يومئٍذ أين املِفر: "وقد قرئ. واجلَذَع من الظَّباء فرير وفُرار. يراًورمبا مسي ولد البقرة أيضاً فر

فاملَِفر :إليه، واملَفَر فَرل من الِفرار: املوضع الذي يمفع.  

قصري : فاذَّر رجلٌ جمذَّر. اذّر بن ذياد، قتلَ أبا البختري يوم بدر، وكان حليفاً لألنصار: ومن رجاهلم
  .جذْر هذا احلساِب، أي أصله: ومنه قيل. واجلَذْر األصل. متقاِرب اخلَلْق

. فاعلةٌ من الرفْل كأنه يرفُل يف ثيابه: ورافلة. مالك بن رافلة، قاتلُ زيِد بن حارثة يوم مؤتة: ومن رجاهلم

رفَّل بنو فالٍن فالناً، إذا : ويقال.  الذَّنبوفرس ِرفَلٌّ وِرفَن، إذا كان طويلَ. طويل الذَّيل: رجلٌ ِرفَلٌّ: يقال
w  .عظَّموه ورأَسوه
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وكان مع خالد بن الوليد، من فُرسان املسلمني، وهو حِليف . أقرم: وقالوا. ثابت بن أرقم: ومنهم
  : ويف ذلك يقول طُليحة. إنَّ طليحة بن خويلٍد قَتله: يقال. لألنصار

 الغَنْمى عند مجاِل كَّاشَةوع  عشيةَ غادرتُ ابن أرقم ثاوياً

إما من قِرمت إىل الشيء، إذا ملت إليه؛ أو من : واألقرم مأخوذ من شيئني. فاألرقم ضرب من احليات
  .قرمت البعري فهو مقروم

  .عاصم بن عدي بن اجلَد، صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم

  أسماء مهرة بن حيدان 

  .ِف بن قُضاعةبن ِعمران بن احلا

  .فالنٌ ماهر بكذا وكذا، إذا كان حاذاقاً به: فمهرةُ اشتقاقُه من قوهلم

  .وكلُّ حاذِق بصنعٍة فهو ماهر ا. وسابح ماهر، أَي حاذق

  .بنو عريد، وبنو عريب: فمن قبائلهم

  : عرد الرجلُ تعريداً قال الشاعر: يقال. العدو من فَزع: والتعريد. تصغري عرد، وهو الشيء الصلب: فعريد

  ضرباً يعرد باليمين القائِم

وقد تقدم قولنا يف . ما بالدار عريب أي ما ا أحد: تصغري عرب، أو تصغري عِريٍب، من قوهلم: وعريب
  .هذا أنَّ هذه األمساء املستشنعة مشتقّة من أحرٍف قد أميتت

واآلمري كأنه . ندغَه بكلمٍة، أي غابه ا: وأحسب أنَّ الندغ من قوهلم. ِمريبنو الندغي واآل: ومنهم
  .أَِمر القوم، إذا كثروا: فاعلي من قوهلم

الذي خيالف لونُ وجهه لونَ سائر جسِده، وهو : فاَألدغم من اخليل: بنو األدغم، وبنو األتغم: ومنهم
  .الذي يسمى بالفارسية الديزج

  .بنو ِعيِدي، تنسب إليهم اإلبل الِعيدية: مومنه

  .فعال من العقْر، وقد مر: وعقّار. بنو ضبيعى بن عقّار، وكأنَّ ضبيعيا منسوب إىل ضبيعة: ومنهم

العجيل بن قَثَاث بن ِقرِضم بن العجيل وفَد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان يلِْطفُه لبعد : ومنهم
  .افَتهمس

  .ومهرةُ انقطعوا بالشحر، فبقيت لغتهم األوىل اِحلمريية هلم، يتكلَّمون ا إىل هذا اليوم

  .هذا آخر األمساء املعروف اشتقاقها
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   يشتمل عليها الكتاب  هذا بأسماءدعونبد ب

    

والياء فيه . رد عليه إبلَهديهث، وهو أبو عياض بن ديهث، الذي استجار به احلارثُ ابن ظاٍمل ف: فمنها
  .دهثْت الشيَء، إذا وطئته وطئاً شديداً: وهو من الدهث، من قوهلم. زائدة

أبو بطٍن من األزد، وأحِسبه من : ودعثة. اِحلقد أو الثَّأر يف القلب، واجلمع أدعاث: والدعث. ودعثة
  .دوس

  : رقال الشاع. الشديد الصلب، أو الغليظ: وعرزم

  عظاِم اللِّحى معرنِزمات اللَّهازِم  ُأوِقدتْ نار الشمرذَى بأرؤٍس لقد

  .وبالبصرة قوم يقال هلم بنو عرزم، وكان أبو عبيدة يطعن فيهم

كَردم ال . كلَّ الناِس بارك فيه: "وكَردم، وهو من بين عبس، وهو الذي أخذ مال الساِسية فقالوا فيه
وكان كردم ممن بعث به عبيد اهللا بن زياٍد إىل قتال اخلوارج فازم، . وهو مشتق من الكردمة". يهتباِرك ف

  : فقال املهلَّب

  كردمةَ العير أحس الضيغَما  رآهم كردم تكردما لما

  .العدو من فَزع: والكردمة

رجلٌ من األزد طُِعن يف حرٍب كانت : بن قَلْهموا. أقلهم الرجلُ واقلحم، إذا أسن: وقَلْهم من قوهلم
  : بينهم، فقال الراجز

زاح مالغَليل واله  القَلْهم طُِعن ابن أن  

مج الواسع يقال له قَلْهوالفَر.  

قد مر وسفيهم إىل اليوم. قَه هد، فولدفلَِحق باألز لة ففرجب يوم هذا شِهد وسوقَه.  

واشتقاقُه من القَعس، . تقعوس البيت، إذا ادم: يقال. عوسة، وهو التذلُّل والتصاغُروقَعوس من القَ
وقُعيس اسم معروف، ويف بعض . ِعزة قَعساء، أي متمكِّنة: وقالوا. تداخل العنق يف الظِّهر: والقَعس
  ".أهون من قُعيٍس على عمته: "أمثاهلم

طَسلَ املاُء . تضجضح املاِء على األرض، وتضحضح السراب مثلُه: والطَّسل. لفَيعل من الطَّس: وطَيسلٌ
  .وطَيسلة الشاعر معروف. والسراب

  .جاد يف أمره: رجلٌ مشمعلٌّ: فَعلَل من قوهلم: وشمعلٌ

 بة، ومالكدرراء اللُّصوص، وهم أبو حعمعروف، من بين سعد، وهو حد ش رقَلٌ اللِّصِبوعيبن الر . w
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: وقد ابتذلت العامةُ هذه الكلمةَ فقالوا. تعرقلَ األمر، إذا تداخل: وعرقلٌ هذا، وهو فَعلل، من قوهلم

  .ِعرقالةٌ أي مخلِّط

وعجيل، مأخوذٌ من الصالبة، وأحِسب أنَّ رجالً من العرب يف اإلسالم كان يقطَع الطّريق يف البادية يف 
  .ام زياد، يقال له عجيلصدر اإلسالم يف أي

وأحِسب أنَّ باليمامة قوماً يقال هلم العناجد، . ردئ الِعنب: وقال قوم. وعنجد، مأخوذٌ من حب الِعنب
  .كأنهم منسوبون إىل عنجد

ر، وإن كان امساً من غري ذلك فاشتقاقُه من اخلَز. خنزر، وهو الفأس الغليظة: وخنزر، مأخوذ من قوهلم
  .والنون زائدة، وهو ِصغر العينني

: وابن ديسٍق. كلُّ أبيض ديسق: وقال قوم. وديسق، مشتق من الديسق، وهو أولُ ما جيِري من السراب

  : قال الشاعر. رجلٌ من فُرسان بين ضبةَ معروف

انسٍق لَبيد تْ بين اللَّوى و  علينا ما يقوُل ابنالعرائسإذا نفس  

وكيهم، وابن كيهم من بين متيم أو . سيف كَهام: وكيهم، مأخوذٌ من الكَهامة، والياء زائدة، من قوهلم
  .وقد ذكرمها جرير والفرزدق. من بين ضبة، معروفان

  .قَعبلٌ، مشتق من ضرب من الكمأة، ويقال له قَعبل

  .قرعب الرجلُ إذا تقبضا: وقَرعب، مشتق من االنضمام، من قوهلم

عبهلت اإلبلَ وعذهلتها، : وعذْهل، وهو من العذْهلة، وهو مثل العبهلة، وهو ترك اإلنساِن وسومه تقول
إىل األقيال العباهلة من حضر : "وكتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم لوائل بن حجٍر. إذا تركتها وسومها

  .خلُّوا وسوم أنفِسهم، أي الذين "موت

  .وكذلك عراِهم. وعرهم، وهو من الشدة والصالبة

  .حتزرمت عليه أموره إذا ضاقت. الضيق: واحلَزرمة. وحزرم، وهو اسم جبل معروف

ة، أحد وعثْجل بن املأمون بن زرار. تعثجلَ الرجلُ، إذا غلُظ جسمه: عثْجلٌ، وهو من الِغلظ، من قوهلم
  .رجاِل بين متيم

  .جرهد، أصلُ بناء أجرهد، إذا امتد يف سريه

    

مدهمة، وهي اللَّجاج يف . وجةً فهو من اجلَهدد، أو تكون أصليزائدةً فهو من اجلَه ا أن تكون امليمإم
مةُ عن زوجها عن النيب صلى امرأةُ بِشري بن اخلَصاِصية، له صحبة، وقد حدثَت جهد: وجهدمة. الشيء
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  .اهللا عليه وسلم

  .وجيهم، الياء زائدة، وهو من اجلَهامة جهامِة الوجه وغِلظُه

  .أقبلَ يتدهبل ويتدهلب، إذا ثقُل مشيه: ودهلَب ودهبلٌ، ومها واحد، وهو من قوهلم

امليم زائدة، وهو أبو بطٍن من بين متيٍم يقال هلم الس ،معدادموسع.  

  .خبشته وهبشته، إذا مجعته: خنبش، النون زائدة، من قوهلم

  .جشمت إليك كذا وكذا، أي تكلَّفته، والواو زائدة: جوشم، من قوهلم

  .قعطلت الشيَء، إذا قطَعته: قَعطَلٌ، من قوهلم

  .وقد سموا بهدلة. وبهدلٌ، مأخوذٌ من الطَّري، وهو اسم طائر

دحلهبداخر اجلسم وتبن معاوية. لٌ، وهو ِقص يزيد سونَ أميأبو م يف الكليبل بن أُندحوب.  

ذَعررذَعة احلمار: وبرجٍل من األنصار، وأحِسبه من ب ذَع. اسمرٍر أيضاً: والبالغليظ اخلَلْق يف ِقص.  

  .كُلَّهلَهسم ما على املائدة، إذا أكلَه : لَهسم، وهون من قوهلم

  .وصلْته أنا. تبهصل الرجلُ من ثيابه، إذا ألقاها: وبهصلٌ، من قوهلم

  .تعركَز عنا فالنٌ، أي تقبض. التقبض: والعركَزة. وعركُر بن اجلُميح األسدي الشاعر، أدركه الرياش

  .رجلٌ فَحجل وأفحج سواء، وهي الفحجلة والفَحج: فَحجلٌ

  . اِحلدة واِخلفّةِحزِمر، وهي

  .ودنقَش، النون فيها زائدة، وهو من الدَش، وهو تطأطُؤ الرأس ذُال وخضوعاً

  .الصيب السيئ الِغذاء، وهي الزعبلة: زعبلٌ

حذَم تق: عثلَبت الزند، إذا قطعته من شجرٍة ال تدِري أتوِري أم ال؟ قَحذَم، من قوهلم: وعثْلَب، من قوهلم
  .إذا هوى من علٍْو إىل سفْل، وهي القحذمة

  .أحد شعراِء بين متيم: ودوكَس بن واقٍد الرياحي. دوكَس، وهو القَطيع من الغنم

وقد مسوا زخاِرباً أيضاً، وهو . واشتقاق زخرب من الزخربة. وزخرب بن سمعانَ األسدي أحد شعرائهم
  .األجوف الضعيف

  : قال الراجز. اسم: وزنبل

  ذاِت الربى والدمث المجلِل  رسِم أطالٍل ألم زنْبِل ِمن

  .وأحِسب اشتقاقَه من الزبل. والنون فيه زائدة

اسم قال الراجز. وِعكْباس :  
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 ِعكباٍس وباألصم بالشيخ  لما رماني القوم بابِن عمي

سة، من قوهلمِفعاللٌ من ال: وِعكباسكْبه على بعٍض: عبعض يء، إذا تراكَبأو الش القوم تعكبس .

  .ليلٌ عكاِمس وعكاِبس، إذا تراكبت ظُلمته: وأحِسب أنَّ هذه الباَء تقُلب ميماً، من قوهلم

ِرممن قوهلم: ِدع ِخز: اسمإذا ن اخلشبةُ أو العود رمتعدت.  

  : طية، الذي ذكره الفرزدق فقالوِجعالُ بن جممٍع أبو ع

  فوهبتُكم لعطيةَ بِن ِجعاِل  غُدانةَ إنّني حررتُكم َأبِني

  .وكان أحد رجال بين يربوع

جاَء بالعكَمص، وجاء : والعكمص من قوهلم. وعكَِمص الشاعر، له مسجد بالبصرة، أحد شعراِء بين متيم
  .بالبِطيط، إذا جاء بالعجب

اشة: قَارةوبنو عرمن بين متيم، وكذلك بنو خ بطن.  

  .ما وقَع من ِهبِريةَ الرأس إذا مِشط وهو اِهلبِرية، واإلبِرية، واخلُراشة: واخلُراشة. ضرب من النبت: والعفار

ية، واإلبِرية، وهو اِهلبِر. ما وقَع من ِهبِريةَ الرأس إذا مِشط: واخلُراشة. ضرب من النبت: والعفار
  .واخلُراشة

والصعفوق واجلمع صعافقة، وهم . الغليظ: والِعرباض. أحد رجال بين متيم: والِعرباض بن الصعفوق
  .الذين يدخلون السوق وال تكون هلم رؤوس أمواٍل، فإذا اشترى التاجر شيئاً دخلوا معه

  .ذا وِطئته وطئاً شديداًعدست الشيَء إ: اسم وهو من قوهلم: وعداس

البعري الواسع : واِهللقام. واِهللْقام بن نعيم، من ولد عتًيبة بن احلارث، تزوج إليه بعض خلفاِء بين أمية
  .األشداق، الطَّويل املَشافر

  .العظيم العنق، وبه مسي األسد ِدرواساً: والدرواس. أحد رجاِل بين دارم: ِدرواس بن عبد اهللا

    

وهذه الدعوى باطل، إنما هو شيء نعاه عليهم . النِعر بن زمام ااشعي، الذي أجار الزبري فيما زعموا
  .والذُّبابة النعرة تكون على احلمري وما أشبهه. ِحمار نِعر أي يعضه الذباب فيقٍْلَق: وهو من قوهلم. جرير

  .بين متيم، وقد مرأحد رحاِل بين قُرط، من : اهلَثْهاث

. واشتقاق قَرهم من القَرهمة، أو من القَره وامليم زائدة. وقَلْعم أيضاً منهم. أحد بين مازن، معروف: قَرهم

اقلَعم الشيُء، إذا : وأما القَلْعمة فيمن قوهلم. والقَره حنوه. وأما القَرهبة فشدة احلُمرة حتى ينقشر اجللد
 من أصلهانقلَع.  
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وشرسفة أحِسبه مأخوذاً من الشرسوف، وهو الغرضوف املطلُّ على اجلوف، وهي . معاوية بن شرسفة
  .ملتقى األضالع يف الصدر شراسيف: وقالوا. الشراسيف

ملضطِرب الطويل ا: والعطَرق. رجلٌ ِشنظري. واشتقاق ِشنِظري من سوء اخلُلُق. ِشنظري وعطَرق مازنيان
  .اخلَلْق

خزعلٌ، اسم اشتقاقُه من اخلَزعلة، وهو مثل اخلَذْعلة، وهو الذي إذا مشى سفَى التراب بإحدى قدميه 
  .على األخرى

تعكَّش : أو يكون من قوهلم. عنقَش وعنكَش، النون زائدة، وهو من عقَشت الشيء وعكَشته، إذا خلطته
  .وا عكَّاشاً وعكَّاشاً، وهو من هذاوقد مس. الرجلُ إذا تقبض

فَعالن من اجلُؤوِة وهو لونٌ من ألوان اخليل دونَ : وجأوان. أحد بين األعرج، من بين سعد: جأْوانُ
  .فرس أجأى، واألنثى جأواء. الصدأة

  .أرض غَضياء تنِبت الغضا: غَضياُء، ممدود، واشتقاقُه من قوهلم

ذَى وشرمر يف كلِّ ما أُخذ فيهوشل املشمذَى، جتعل امليم باء، وهو من الرجرب.  

ى قد مردنرس.  

السندري بن عيساء، أحد بين عامر بن صعصعة، الذي راجز لبيداً يوم تنافر عامر بن الطُّفيل وعلقمةُ بن 
  .اصطدت سندريةً: ياً يقولمسعت غالماً أعراب: قال األصمعي. وهو ضرب من الطَّري. عالثه

جردي وغريه: عفيما أُخذ فيه من املَش سريع.  

فأما جلَوبق فالواو زائدة، وأحِسبه من . جلَوبق، وجرندق، وهذا من األمساء اليت فيها اجليم والقاف
رندق النون زائدة، وأحِسب وج. اجلَلْبقة، وهو حكايةُ صوِت وقوِع حوافِر اخليل، مسعت جلْبقةَ اخليِل

  .أصله أعجمياً، وهو من اجلَردق

  .اخلفيف، وربما مسي الذئب عملّساً: والعملَّس. عملَّس بن عِقيل بن علَّفة

دالطّويل: وعمر أي طويل: يقال. املمتد ،داٌء عمرجن .دبن : وعمر و بن أمحرمروهو ع ،ابِن أمحر دج
  .عمرد الشاعرال

  .وعطَرد املغني معروف. وعطَرد مثله

قُوسنيف عنقس: ع فُعلول، وقد مر.  

  .وهو أن يتضام بعضه إىل بعض: قُباثٌ، بالثاء املعجمة بثالٍث، أحد بين حنيفة، وهو من التقبث

من قوهلم هينم الرجلُ، إذا تكلَّم بكالٍم ال يفهم، وهنام إما . هنام بن سلَمة، أحد رجاِل بين بكر بن وائل
wأو يكونُ من اهلَم، وهو ضرب من التمر، أو من اِهلنمة، وهي ". افْلَح من هينم يف صالته: "من قوهلم
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  .خرزة تؤخذ ا نساُء األعراب

  : قال الشاعر. أحد فُرسان بكر بن وائل: أبو لُغافة

  وابن األغر فهالَّ ذاك يبكينا  افةَ والدعاء إذْ هلَكالُغَ أبا

: وهو من قوهلم. والنون فيه زائدة. جد رجاء بن حيوةَ الِكندي، صاحب عمر بن عبد العزيز: وخنزلٌ

  .كلَّمت فالناً فاخنزلَ عنى: ومن قوهلم. ضربه فخزله، أي قَطَع ظهره

  .لغف األسد بعيِنه لَغفاً شديداً، إذا حلَظَ: قُه من اللَّغف؛ وهو من قوهلموما لُغافة فاشتقا

  .اسم، وهو شجر احلنظل: وشريةُ

وأما حمدوج فمفعول من . تصغري ِحدج، وهو مركب من مراكب النساء: فحديج. وحديج، ومحدود
  . وقد مسوا حداجاً أيضاً.حدجت البعري، إذا جعلت على ظهره اِحلدج: قوهلم

ومنه اشتقاق . حطأته أحطؤه حطئاً: حاطئة مهموز، وهو ضربك الشيَء بيدك ضربةً خفيفة، من قوهلم
  .احلُطَيئة

  .العمود املؤخر من عمد اخلباء: واخلالفة. خاِلفةُ

  .وصقْعب اسم، وهو أبو بطٍن من العرب، وهو العمود األوسط من عمد اخلباء

الحل: داملائل أحِد املنكبني: واألحدل. فُعال من األحد.  

    

اضضمن اإلنسان: ع وهو مكانُ الِعرِنني اسم.  

  .أحد رجال بين متيم، واشتقاقه من اسِتعاِر النار: ِسعر

  .فرس أشعلُ، وهو بياض يف ذَنبه أو ناصيته: شعل، إما أن يكون من قوهلم

  .الم السمنيالغ: والغندر. غُندر

  مما اشتق من أسماء الشجر

  .رمان البر: واملَظُّ. مظّة

وكذاك طَلْحةُ، وسمرة وما أشبه ذلك، وسلَمة، وغافَة، وقَرظة، كلُّ هذا . وِعضاه، وهي شجرةٌ هلا شوك
له شوك شجر.  

  .ضرب من الشجر وكذاك خزمة، وخزمية وقَطَفة ضرب من الشجر: عرفَجةُ

  .أحد رجال كندة، وهو ضرب من الشجر: وقَيسبة بن كُلثوم
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  .شجر له شوك: هراسةُ

  .واحدةُ الرمث معروف: ِرمئة

  .شجر ِدقاق الورق، حنو األثْل والطَّرفاء، وما أشبهه: سبطةُ

  .واحدة الطَّرفاء: طَرفة

  .الشجر امللتف: الِعيص

  . الشجرضرب من البقْل أو: حمِصيصة

  .ضرب من النبت، أو يكون من العبس، وهو ما تراكَب على وِرك البعري من خطِْرِه: عبسة

ما كرثَين هذا األمر، أي مل : وميكن أن يكون فَعالةَ من قوهلم. ضرب من الشجر، وليس بالكُراث: كَراثَة
يثقُلْ علي.  

وميكن أن يكون من . يٍم خبراسان يف اإلسالم، له ذكر وِصيتأحد فُرساِن بين مت: وحسكة بن عتاٍب
  .واحلسكة واحلَسيكة من الغيظ واحد. يف صدِره عليه حسكة، أي ِحقْد وغيظ: قوهلم

  .اسم، وهو ضرب من الشجر: عرادة

  .ضرب من احلَمض معروف: ثَرمدةُ

  .ضرب من النبت: قَرملة

  .نبت معروف: حرملة

  . معروفحنظلةُ

  .شجر معروف، وهو اسم من أمساء النساء: ِعشِرقة

  .ضرب من النبت: أرطاةُ. نبت: مرارة

  .ضرب من الشجر، وهي األنثى من األرانب: ِعكِرشة

  .نبت معروف: عوسجة

  .اسم امرأٍة، وهو الشجر امللتف: غَيطلة

ِنيقِبر :من الكَم أةبطن من بين متيم، وهو ضرب.  

ويف احلديث أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم دخلَ على عائشة وهي تدق الشبرم . ضرب من النبت: شبرمة
  .وابن شربمة قاضي الكوفة، أحد بين ضبة". إنه حار يار: "فقال

  .ضرب من النبت يشِبه اإلذِخر: سخبرة

  .اجلَعدة، وبذلك كُِني الذِّئب أبا جعدة: لنعجةُ يف بعض اللُّغاتوتسمى ا. ضرب من النبت: جعدةُ

w  .ضرب من النبت: ثُمامة
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  .الشجر الذي يبقَى يف اجلدب: عروةُ

  .ِجعِئن، وهو أصولُ الصلِّيان

  .بطن من كلب، وهو ضرب من النبت: عنظُوان

  .لة محراُء سهلةرم: أرض هيثمةٌ: وقالوا. شجر: واهلَيثم، قالوا

  ما يسمى وهو مشتقٌّ من أسماء األرضين

  .احلجر، واجلمع ِسالم: والسِلمة. بطن من األنصار: بنو سِلمة

  .بطونٌ من بين نهشل، يسمون األحجار: وبنو جرول، وبنو صخر، وبنو حزن

  .الِغلَظ من األرض: زمواحلَزن واحل. بطونٌ أيضاً: وبنو حزن، وبنو حزم، وبنو جندٍل

رريةً: ِفهر فُهثٌ، يصغوهو مؤن ،ميأل الكف حجر.  

  .ِفند، وهي القطعة العظيمة من األرض

  .جريج، وهو تصغري جرج، وهي األرض اليت تركبها حجارة

  .تصغري جند، وهي األرض الغليظة: جنيد

  .تصغري أكمة: أُكَيمةُ

ادصدانأبو بطٍن من: مصكلب، وهو أعلى موضٍع يف اجلبل، واجلمع م .  

  .ِذروةُ، وهو أعلى اجلبل أيضاً

  .القُنة من اجلبل: وعلةُ

  .صفَاة صماء: صفْوانُ

  .شاطئ الوادي، وكذلك جلْهمة: جلهمة

  .أرض غليظة، أو قطعةٌ من اجلبل غليظة: جبلة

  .رملٌ متداِخل، وهو أبو قبيلٍة: عوذَالن

  .أعلى اجلَبل حيثُ يعِقل فيه الوِعل، أي ميتنع فيه: معقل

  .أبو بطٍن من األزد: رابيةُ

  باب آخر 

  .السيئ الغذاء: واجلحن. جحن بن املرقَّع

ادمن األزد: كُؤ اد من قوهلم. بطنه على بعض، ملن مل يهمز: وكُؤبعض يء إذا مجعتدت الشفمن . كو w
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  .تكاءدين األمر، إذا غَلُظ علي: همز فمن قوهلم

  .دقمت فاه، إذا كَسرته: اسم، وهو تصغري دقْم؛ من قوهلم: دقَيم
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