
ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  1  

 

 

 

 

 

 

 أدب الكتاب

 ابن قتيبة الدينوري
 

 

 

 

 

 

To PDF: www.al-mostafa.com 

 



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  2  

 

 

  المقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أما بعد محد اهللا جبميع حمامده، والثناء عليه مبا هو : قال أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة رمحه اهللا تعاىل

أهله، والصالة على رسوله املصطفى وآله؛ فإني رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل األدب ناكبني، 
أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، والشادي تارك لالزدياد، : ومن امسه متطيرين، وألهله كارهني

 وخيرج عن مجلة احملدودين واملتأدب يف عنفوان الشباب ناٍس أو متناٍس؛ ليدخل يف مجلة ادودين،
فالعلماء مغمورون، وبكرة اجلهل مقموعون حني خوى جنم اخلري، وكسدت سوق الرب، وبارت بضائع 

أهله، وصار العلم عاراً علَى صاحبه، والفضل نقصاً وأموال امللوك وقفاً علَى شهوات النفوس، واجلاه 
ت يف زخارف النجد وتشييد البنيان، ولذَّات الَّذي هو زكاة الشرف يباع بيع اخللق وآضت املروءا

ونبذت الصنائع، وجهل قدر املعروف، وماتت اخلواطر، . النفوس يف اصطفاق املزاهر ومعاطاة الندمان
وسقطت مهم النفوس، وزهد يف لسان الصدق وعقد امللكوت فأبعد غايات كاتبنا يف كتابته أن يكون 

 أديبنا أن يقول من الشعر أبياتاً يف مدح قَينة أو وصف كأس، حسن اخلط قومي احلروف، وأعلى منازل
وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئاً من تقومي الكواكب، وينظر يف شيء من القضاء وحد املنطق، مثَّ 

يعترض علَى كتاب اهللا بالطعن وهو ال يعرف معناه، وعلى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فالن لطيف وفالن دقيق :  يدري من نقله، قد رضي عوضاً من اهللا ومما عنده بأن يقالبالتكذيب وهو ال

النظر يذهب إىل أن لُطف النظر قد أخرجه عن مجلة الناس وبلغ به علم ما جهلوه؛ فهو يدعوهم الرعاع 
قد علم، فهاتان والغثاء والغثْر، وهو لعمر اهللا ذه الصفات أوىل، وهي به أليق؛ ألنه جهل وظن أن 

ولو أن هذا املُعجب بنفسه، الزاري على اإلسالم . جهالتان؛ وألن هؤالء جهلوا وعلموا أم جيهلون
برأيه، نظر من جهة النظر ألحياه اهللا بنور اهلدى وثَلَِج اليقني، ولكنه طال عليه أن ينظر يف علم الكتاب، 

 علوم العرب ولغاا وآداا، فنصب لذلك ويف أخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته، ويف
واحنرف عنه إىل علم قد سلَّمه وألمثاله املسلمون، وقلَّ فيه املتناظرون، له ترمجةٌ تروق بال معىن، . وعاداه

الكون والفساد، وسمع الكيان، واألمساء : واسم يهول بال جسم؛ فإذا مسع الغمر واحلدثُ الِغر قوله
لكيفية والكمية والزمان والدليل، واألخبار املؤلفة؛ راعه ما مسع، وظن أنَّ حتت هذه األلقاب املفردة، وا

كلَّ فائدة وكلَّ لطيفة، فإذا طالعها مل يحلَ منها بطائل، إمنا هو اجلوهر يقوم بنفسه، والعرض ال يقوم 
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رب، واستخبار، ورغبة؛ ثالثة ال أمر، وخ: بنفسه، ورأس اخلط النقطة، والنقطة ال تنقسم، والكالم أربعة
األمر، واالستخبار، والرغبة، وواحد يدخله الصدق والكذب وهو : يدخلها الصدق والكذب، وهي

اخلرب، واآلنُ حد الزمانني، مع هذيان كثري، واخلري ينقسم إىل تسعة آالف وكذا وكذا مائة من الوجوه، 
كالمه كانت وباالً على لفظه، وقيداً للسانه، وعياً يف فإذا أراد املتكلم أن يستعمل بعض تلك الوجوه يف 

  .احملافل، وعقْلَة عند املتناظرين

ولقد بلغين أن قوماً من أصحاب الكالم سألوا حممد بن اجلَهم الربمكي أن يذكر هلم مسألة من حد املنطق 
؟ " العمل آخر الفكرةأول الفكرة آخر العمل، وأول: "ما معىن قول احلكيم: حسنة لطيفة، فقال هلم

فوقعت فكرته على السقف، مثَّ " إني صانع لنفسي ِكنا: "مثَلُ هذا رجل قال: فسألوه التأويل، فقال هلم
احندر فعلم أن السقف ال يكون إال على حائط، وأن احلائط ال يقوم إال على أُس، وأن اُألس ال يقوم إال 

مثَّ باألس، مثَّ باحلائط، مثَّ بالسقف؛ فكان ابتداء تفكره آخر عمله على أصل، مثَّ ابتدأ يف العمل باألصل، 
وآخر عمله بدء فكرته؛ فأية منفعٍة يف هذه املسألة؟ وهل جيهل أحد هذا حىت حيتاج إىل إخراجه ذه 
األلفاظ اهلائلة، وهكذا مجيع ما يف هذا الكتاب؛ ولو أن مؤلف حد املنطق بلغ زماننا هذا حىت يسمع 

ق الكالم يف الدين والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من البكِْم، أو يسمع كالم رسول اهللا صلى اهللا دقائ
  .عليه وسلم وصحابته أليقن أن للعرب احلكمة وفَصلَ اخلطاب

    

سلف  من هذه الرذيلة، وأبانه بالفضيلة، وحباه خبيم ال- أيده اهللا -فاحلمد هللا الذي أعاذ الوزير أبا احلسن 
الصاحل، ورداه رداء اإلميان، وغشاه بنوره، وجعله هدى من الضالالت، ومصباحاً يف الظلمات، وعرفه ما 

اختلف فيه املختلفون، على سنن الكتاب والسنة؛ فقلوب اخليار له معتِلقةٌ، ونفوسهم إله مائلة، وأيديهم 
يهجع ويستيقظون، ويغفُل وال يغفُلون؛ وحق : م بالدعاء له شافعةإىل اهللا فيه مظانَّ القبول ممتدةٌ، وألسنته

ملن قام هللا مقامه، وصرب على اجلهاد صبره، ونوى فيه ِنيته، أن يلبسه اهللا لباس الضمري، ويرديه رداء العمل 
  .الصاحل، ويصور إليه خمتلفات القلوب، ويسعده الصدق يف اآلخرين

 من كُتاب أهل زماننا كسائر أهله قد استطابوا الدعة واستوطؤا مركب العجز، وأعفَوا فإين رأيت كثرياً
أنفسهم من كد النظر وقلوم من تعب التفكر، حني نالوا الدرك بغري سبب، وبلغوا الِبغية بغري آلٍة؛ 

جانسة البهائم؟ وأيفَةُ من ملَعمري كان ذاك فأين مهةُ النفس؟ وأين األنى لصاحبه من وزموقٍف أخ 
موقف رجٍل من الكتاب اصطفاه بعض اخللفاء لنفسه وارتضاه لسره، فقرأ عليه يوماً كتاباً ويف الكتاب 

وما الكأل؟ فتردد يف اجلواب وتعثّر لسانه، مث : فقال له اخلليفة ممتحناً له" ومطرنا مطراً كثُر عنه الكأل"
حاضر "؛ ومن مقام آخر يف مثل حاله قرأ على بعض اخللفاء كتاباً ذكر فيه سلْ عنه: ال أدري، فقال: قال
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وقد بعثت به "فصحفه تصحيفاً أضحك منه احلاضرين؛ ومن قول آخر يف وصف ِبرذَوٍن أهداه " طيء
ري، ال ند: فبياض الظهر ما هو؟ قالوا: فقيل له لو قلت أرثَم ألْمظَ، قال". إليك أبيض الظهر والشفتني

إمنا جهلت من الشفتني ما جهلتم من الظهر؛ ولقد حضرت مجاعة من وجوه الكتاب والعمال : قال
العلماء بتحلّب الفَيء وقتل النفوس فيه، وإخراب البالد، والتوفري العائد على السلطان باخلُسران املبني، 

تربأت إليهم من : غية زائدة، فقالوقد دخل عليهم رجل من النخاسني ومعه جاريةٌ ردت عليه بسن شا
الشغا فردوها علي بالزيادة، فكم يف فم اإلنسان من ِسن؟ فما كان فيهم أحد عرف ذلك، حىت أدخل 

فهل يحسن . رجل منهم سبابته يف ِفيِه يعد ا عوارضه فسال لُعابه، وضم رجل فاه وجعل يعدها بلسانه
طان على رعيته وأمواله ورضي حبكمه ونظره أن جيهل هذا يف نفسه؟ وهل هو يف ذلك إال مبن ائتمنه السل

مبرتلة من جهل عدد أصابعه؟ ولقد جرى يف هذا الس كالم كثري يف ذكر عيوب الرقيق، فما رأيت 
  .ن اللَّطَعأحداً منهم يعرف فَرق ما بني الوكَِع والكَوِع، وال احلَنف من الفَدع، وال اللَّمى م

فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إىل نقصاٍن، وخشيت أن يذهب رسمه ويعفُو أثره؛ جعلت له حظاً من 
ِعناييت، وجزءاً من تأليفي؛ فعملت ملُغِفل التأديب كُتباً خفافاً يف املعرفة، ويف تقومي اللسان واليد، يشتمل 

 والتثقيل؛ ألنشطه لتحفُِّظه ودراسته إن فاَءت به مهته وأُقيد كلُّ كتاب منها على فن، وأعفيته من التطويل
عليه ا ما أضلَّ من املعرفة، وأستظهر له بإعداد اآللة لزمان اإلدالة أو لقضاء الوطَر عند تبين فَضل النظر، 

  .ار الِعتاق يف ِمضم- وهو الكَودن - باملُرهِفني، وأدخله - مع كَالل احلد ويبس الطينة -وأحلقه 

وليست كتبنا هذه ملن مل يتعلق من اإلنسانية إال باجلسم، ومن الكتابة إال باالسم، ومل يتقدم من األداة، 
فعرف الصدر واملصدر واحلال والظرف، وشيئاً من : إال بالقلم والدواة، ولكنها ملن شدا شيئاً من اإلعراب

  .، واأللف عن الياء، وأشباه ذلكالتصاريف واألبنية، وانقالب الياء عن الواو

    

 من النظر يف األشكال ملساحة األرِضني، حىت يعرف املثلث القائم الزاوية، - مع كتبنا هذه -وال بد له 
واملثلث احلاد، واملثلث املنفرج، ومساِقطَ األحجار، واملربعات املختلفات، والِقِسي واملدورات، 

لعمل يف األرِضني ال يف الدفاتر، فإن املَخبر ليس كاملُعايِن؛ وكانت العجم والعمودين، وميتحن معرفته با
من مل يكن عاملاً بإجراء املياه، وحفْر فُرِض املشارب، وردم املهاوي، وجماري األيام يف الزيادة : "تقول

 املوازين، وذَرع والنقص، ودوران الشمس، ومطالع النجوم، وحال القمر يف استهالله وأفعاله، ووزن
املثلث واملربع واملختلف الزوايا، ونصب القناطر واجلسور والدوايل والنواعري على املياه، وحال أدوات 

  ".الصناع ودقائق احلساب؛ كان ناقصاً يف حال كتابته

اهللا عليه من حديث رسول اهللا صلى :  من النظر يف جمل الفقه، ومعرفة أصوله- مع ذلك -وال بد له 
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البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه، واخلَراج بالضمان، وجرح العجماء : وسلم وصحابته، كقوله
جبار، وال يغلق الرهن، واملنحة مردودة، والعارية مؤداة، والزعيم غارم، وال وصية لوارث، وال قطع يف 

 واملرأة تعاقلُ الرجل إىل ثُلث الدية، وال تعقلُ العاقلةُ عمداً وال عبداً ثَمر وال كَثٍَر، وال قَود إال حبديدة،
 قَبه، والطالقبص قا، واجلار أحقان باخليار ما مل يتفرعيوال صلحاً وال اعترافاً، وال طالق يف إغالق، والب

واملُزابنة واملُعاومة والثُّنيا، وعن ربح ما بالرجال، والعدة بالنساء، وكنهيه يف البيوع عن املخابرة واملُحاقلة 
مل يضمن، وبيع ما مل يقبض، وعن بيعتين يف بيعة، وعن شرطني يف بيع، وعن بيع وسلَف، وعن بيع الغرر 

وبيع املُواصفة، وعن الكالئ بالكالئ، وعن تلقِّي الركبان، يف أشباه هلذا كثرية، إذا هو حفظها، وتفهم 
  .ها وتدبرها، أغْنته بإذن اهللا تعاىل عن كثري من إطالة الفقهاءمعاني

 من دراسة أخبار الناس، وحتفّظ عيون احلديث؛ ليدخلها يف تضاعيف سطوره - مع ذلك -وال بد له 
  .متمثالً إذا كتب، ويِصلَ ا كالمه إذا حاور

 القليل معهما بإذن اهللا كاف، والكثري من ومدار األمر عل القُطْب، وهو العقل وجودة القرحية؛ فإن
  .غريمها مقصر

وحنن نستحب ملن قَبل عنا وائتم بكتبنا أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه، ويهذِّب أخالقه قبل أن 
 قبل جمانبته اللحن -يهذب ألفاظه، ويصونَ مروَءته عن دناءة الِغيبة، وِصناعته عن شين الكذب، وجيانب 

  . شنيع الكالم ورفَثَ املَزح-ل القول وخطَ

 ميزح وال يقول إال حقاً، ومازح عجوزاً - ولنا فيه أُسوة حسنة -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وكان يف علي عليه السالم دعابة، وكان ابن ِسريين ميزح ويضحك ". إن اجلنة ال يدخلها عجوز: "فقال

اُهللا يتوفَّى األنفُس : "توىف البارحة، فلما رأى جزع السائل قرأ: رجل فقالحىت يسيل لُعابه، وسئل عن 
ومازح معاوية األحنف بن قيس فما رؤي مازحان أوقر منهما، قال " حني موِتها والَّيت ملْ تمت يف مناِمها

يا أمري املؤمنني؛ أراد معاوية قول السخينةُ : يا أحنف، ما الشيء املُلَفَّف يف الِبجاِد؟ قال له: له معاوية
  : الشاعر

  فسرك أن يعيشَ فجيء بزاِد  ما ماتَ ميتٌ من تَميم إذا

 الشيء الملَفَِّف في البجاِد أو  أو بتمر أو بسمن بخبٍز

صاً تراهبِن عاِد ليأكَل  يطوفُ اآلفاق ِحر لقمان رأس 

ألحنف أن قريشاً كانت تعير بأكل السخينة، وهي حساء من دقيق وامللفَّف يف البجاد وطْب اللنب، وأراد ا
يتخذ عند غالء السعر، وعجف املال، وكَلَب الزمان؛ فهذا وما أشبهه مزح األشراف، وذوي املُروءات؛ 
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بيد وِصغار فأما السباب وشتم السلَف وِذكْر األعراض بكبري الفَواحش؛ فمما ال نرضاه ِخلساِس الع
  .الولدان

أَأَن : "ونستحب له أن يدع يف كالمه التقعري والتقعيب، كقول حيىي بن يعمر لرجل خاصمته امرأته عنده
، وكقول عيسى بن عمر، ويوسف بن عمر بن "سألتك ثَمن شكِْرها وشبِرك، أنشأت تطُلّها وتضهلُها

  ". إال أُثَياباً يف أُسيفَاٍط قَبضها عشاروكواهللا إن كانت: "هبرية يضربه بالسياط

    

فهذا وأشاه كان يستثقلُ واألدب غض والزمان زمان، وأهله يتحلَّونَ فيه بالفصاحة، ويتنافسون يف 
العلم، ويرونه ِتلْو املقادر يف درك ما يطلبون وبلوغ ما يؤملُون، فكيف به اليوم مع انقالب احلال، وقد 

 -؟؟ ونستحب له "إن أبغضكُم إيلَّ الثَّرثَارونَ املُتفَيِهقُونَ املتشدقون: "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق

 أن يعِدلَ بكالمه عن اجلهة اليت تلزمه مستثقَلَ اإلعراب؛ ليسلم من اللحن وقباحة التقعري؛ -إن استطاع 
ثْغة كانت به إخراج الراء من كالمه، وكانت لُثْغته على الراء؛ فلم فقد كان واصلُ بن عطَاء سام نفسه ِللُ

يزل يروضها حىت انقادت له ِطباعه، وأطاعه لسانه؛ فكان ال يتكلم يف جمالس التناظر بكلمة فيها راء، 
  .وهذا أشد وأعسر مطْلَباً مما أردناه

عراب ال يقْبح منه شيء يف الكتاب وال يثقُلُ، وليس حكم الكتاب يف هذا الباب حكم الكالم؛ ألن اإل
وأنا : "وإنما يكره فيه وحِشي الغريب، وتعقيد الكالم، كقول بعض الكتاب يف كتابه إىل العامل فوقه

" يته عذْراًعضب عاِرض أٍمل أملَّ فأ: "، وقول آخر يف كتابه"محتاج إىل أنْ تنِفذَ إيلَّ جيشاً لَِجباً عرمرما

وكان هذا الرجل قد أدرك صدراً من الزمان، وأُعطي بسطة يف العلم واللسان، وكان ال يشان يف كتابته 
إال بترِكِه سهلَ األلفاظ ومستعمل املعاين، وبلغين أن احلسن بن سهل أيام دولته رآه يكتب وقدر رد عن 

وكان هذا الرجل صاحب . طُغيان يف القلم: هذا؟ فقالما : هاء اهللا خطا من آخر السطر إىل أوله، فقال
مازحأيضاً عنده ممن ي نذا القول، وال كان احلَس ٍع وديٍن، مل ميزحروأخا و ،ِجد.  

    

 ل ألفاظه يف كتبه فيجعلها على قدر الكاتب واملكتوب إليه، وأن ال يعطيزنله أيضاً أن ي ونستحب
 وال رفيع الناس وضيع الكالم؛ فإني رأيت الكُتاب قد تركوا تفقّد هذا من خسيس الناس رفيع الكالم،

أنفسهم، وخلَّطُوا فيه؛ فليس يفرقون بني من يكتب إليه فَرأْيك يف كذا وبني من يكتب إليه فإنْ رأيت 
ستاِذين؛ ألن فيها كذا ورأيك إمنا يكتب ا إىل األكفاء واملساوين، ال جيوز أن يكتب ا إىل الرؤساء واأل

معىن األمر، ولذلك نِصبت، وال يفْرقون بني من يكتب إليه وأنا فعلت ذلك وبني من يكتب إليه وحنن 
: فعلنا ذلك وحنن ال يكتب ا عن نفسه إال آمر أو ناٍه؛ ألا من كالم امللوك والعظماء، قال اهللا عز وجلّ
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"وإن ا الذِّكْرلْننز ا حنناِفظُونَإنلَح ٍر":  وقال"ا لهبقَد لَقْناها كلَّ شيٍء خوعلى هذا االبتداء خوطبوا يف "إن 
 ومل يقل "رب ارجعوِن لَعلّي أَعملُ صاحلاً فيما تركت": اجلواب، فقال تعاىل حكاية عمن حضره املوت

ابه، وعدد على املكتوب إليه ورمبا صدر الكاتب كتابه بأكرمك اهللا وأبقاك فإذا توسط كت. رب ارجعن
فكيف يكرمه اهللا ويلعنه وخيزيه يف حال؟؟ وكيف يجمع بني هذين " فَلَعنك اللُه وأَخزاك: "ذنوباً له، قال

سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، : إمنا الكالم أربعة: "يف كتاب؟ وقال أبرويز لكاتبه يف ترتيل الكالم
لشيء؛ فهذه دعائم املقاالت إن التمس إليها خامس مل يوجد، وإن نقص وأمرك بالشيء، وخربك عن ا

. منها رابع مل تتم؛ فإذا طلبت فأسِجح، وإذا سألت فأوِضح، وإذا أمرت فأحِكم، وإذا أخربت فحقق

يريد اإلجياز، وهذا ليس مبحمود يف كل ". وامجع الكثري مما تريد يف القليل مما تقول: "وقال له أيضاً
وضع، وال مبختار يف كل كتاب، بل لكل مقام مقال، ولو كان اإلجياز حمموداً يف كل األحوال جلرده م

اهللا تعاىل يف القرآن، ومل يفعل اهللا ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذف تارة لإلجياز، وكرر تارة 
آن وليس جيوز ملن قام مقاماً يف لإلفهام، وِعلَلُ هذا مستقصاةٌ يف كتابنا املؤلف يف تأويل مشكل القر

حتضيض على حرب أو حمالة بدم أو صلح بني عشائر أن يقلِّل الكالم وخيتصره، وال ملن كتب إىل عامٍة 
ولو كتب كاتب إىل أهل بلد يف الدعاء إىل الطاعة والتحذير عن . كتاباً يف فتٍح أو استصالٍح أن يوجز
أما بعد؛ فإين أراك تقدم ِرجالً . "روان حني بلغه عنه تلكّؤه يف بيعتهاملعصية كتاب يزيد بن الوليد إىل م

؛ مل يعمل هذا الكالم يف أنفُسها عمله يف نفس "وتؤخر أُخرى، فاعتمد على أيتهما شئت، والسالم
نِذرحذِّر ويبدئ، وير، ويعيد ويكرطيل ويمروان، ولكن الصواب أن ي.  

 من - فيما خنتاره للكاتب؛ فمن تكاملت له هذه األدوات، وأمده اهللا بآداب النفس هذا منتهى القول
 فهذا املتناهي يف الفضل، -العفاف، واحللم، والصرب، والتواضع للحق، وسكُوِن الطائر، وخفِْض اجلَناح 
  .اىلالعايل يف ذُرى اد، احلاوي قَصب السبق، الفائز خبري الدارين، إن شاء اهللا تع

  كتاب المعرفة

  معرفة ما يضعه الناس في غير موضعه 

من ذلك أشفَار العيِن يذهب الناس إىل أا الشعر النابت على حروف العني، وذلك غلط، إمنا األشفار 
يف كل شفْر من أشفار : وقال الفقهاء املتقدمون. حروف العني اليت ينبت عليها الشعر، والشعر هو اهلُدب

شفري الوادي : حرفه، وكذلك شِفريه، ومنه يقال: ني ربع الدية، يعنون يف كل جفْن، وشفْر كل شيءالع
وشفْر الرحم، فإن كان أحد من الفصحاء مسى الشعر شفْراً فإمنا مساه مبنِبته، والعرب تسمي الشيء باسم 
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بينت لك يف باب تسمية الشيء باسم غريه ومن الشيء إذا كان جماوراً له، أو كان منه بسبٍب، على ما 
حمةُ العقرب والزنبور يذهب الناس إىل أا شوكة العقرب وشوكة الزنبور اليت يلسعان ا؛ وذلك : ذلك

يكره الترياق : "ومنه قول ابن سريين. غلط، إنما احلُمةُ مسهما وضرمها، وكذلك هي من احلية ألا سم
ال رقْية إال من نملة أو : "ومنه قوله. يعين بذلك السم، وأراد حلوم احليات ألا سم".  احلُمةإذا كان فيه

إن ولد الرجل إذا كان من أخته مث خطَّ : قُروح خترج يف اجلنب، تقول اوس: فالنملة" حمة أو نفْس
    : على النملة يشفى صاحبها، قال الشاعر

ِعر فينا غير ِل ِكراٍم  ٍق لمعشٍروال عيبوأنَّا ال نخطُّ على النَّم 

العائن، : والنافس. أصابت فالناً نفس: العني، يقال: والنفس. يريد أنا لسنا مبجوس ننكح األخوات
يذهب الناس إىل أنه " الطَّرب: "ومن ذلك. واحلُمةُ لكل هامة ذات سم، فأما شوكة العقرب فهي اإلبرةُ

 دون اجلزع، وليس كذلك، إمنا الطرب خفّة تصيب الرجل لشدة السرور، أو لشدة اجلزع، قال يف الفَرح
  : الشاعر، وهو النابغة اجلعدي

  طَرب الواِله أو كالمخْتَبْل  طَِرباً في إثِْرِهم وأراِني

  : وقال آخر

بكيتَ فقلتُ كالَّ يقُلن لقد  ب الجليدالطَّر بكي منوهْل ي  

وليس كذلك، إمنا هي مبعىن : يضعها الناس موضع االستحياء، قال األصمعي" اِحلشمة"ومن ذلك 
  .يغضبهم: أي" إن ذلك ملما يحِشم بين فالن: "الغضب، وحكى عن بعض فصحاء العرب أنه قال

ت، وليس يذهبون فيه إىل معىن ظننت وتومهَّ" زِكنت األمر"وحنو من هذا قول الناس : قال األصمعي
  : زِكنت األمر أزكَنه، قال قَعنب بن أم صاحب: كذلك، إمنا هو مبعىن علمت، يقال

أبداً ولن همدقلِبي و راجعِكنُوا  يعلى مثِل الَّذي ز ِكنْتُ منهمز  

ة يف السفر، ذاهبةً يذهب الناس إىل أا الرفق" القاِفلَةُ: "علمت منهم مثل الذي علموا مين ومن ذلك: أي
قَفَلَت فهي قافلة، وقَفَلَ اجلُند من : كانت أو راجعةً، وليس كذلك، إمنا القافلة الراجعة من السفر، يقال

" املأمتُ: "رجعوا، وال يقال ملن خرج إىل مكة من العراق قافلة حىت يصدروا، ومن ذلك: مبعثهم، أي

نا يف مأٍمت، وليس كذلك، إمنا املأمت النساء جيتمعن يف اخلري ك: يذهب الناس إىل أنه املصيبة، ويقولون
كنا يف مناحة، وإمنا قيل هلا مناحة من النوائح لتاقبلهن عند : والشر، واجلمع مآمت، والصواب أن يقولوا

  : اجلبالن يتناوحان، إذا تقَابال، وكذلك الشجر، وقال الشاعر: البكاء، يقال

 بأيِدي مْأتٍَم وخدود جيوب  ائحاتُ وشُقِّقتْعشيةَ قام النَّ
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  : بأيدي نساء، وقال آخر: أي

  نَؤوم الضحا في مْأتٍَم أي مأتِم  أناةٌ ِمن ربيعِة عامٍر رمتْه

إذا سأل، " فالن يتصدق"إذا أعطى، و" فالن يتصدق: "ومن ذلك قول الناس. يريد يف نساء أي نساء
وتصدق علينا إن اهللا جيزي ": ، وإمنا املتصدق املُعطي، قال اهللا تعاىل"فالن يسأل"واب وهذه غلط، والص

يذهب الناس إىل أنه الدواجن اليت تستفرخ يف البيوت، وذلك غلط، إمنا " احلَمام: "ومن ذلك" املُتصدقني
، قال ذلك األصمعي، ووافق عليه احلمام ذوات األطواق وما أشبهها مثل الفَواِخت والقَماِري والقَطَا

  : الكسائي، قال حميد بن ثور اهلاليل

 ساقَ حر تَرحةً وتَرنُّما دعتْ  وما هاج هذا الشَّوقُ إالَّ حمامةٌ

  : وقال النابغة الذبياين. فاحلمامة ههنا قُمرية

 ثَّمِدحماٍم ِشراٍع واِرِد ال إلى  واحكُم كَحكم فتاِة الحي إذْ نظرتْ

وأما الدواجن فهي اليت تستفرخ يف البيوت؛ فإا : قال. هذه زرقاء اليمامة نظرت إىل قطاً: قال األصمعي
يذهب الناس إىل أنه الفصل " الربيع: "ومن ذلك. وما شاكلها من طري الصحراء اليمام، الواحدة ميامة

،رووالن درفمنهم من :  وال يعرفون الربيع غريه، والعرب ختتلف يف ذلكالَّذي يتبع الشتاء ويأيت فيه الو
 وفصل الشتاء بعده؛ مث فصل الصيف بعد - وهو اخلريف -جيعل الربيع الفصل الَّذي تدرك فيه الثمار 

 مث فصل القَيظ بعده، وهو الوقت الذي تدعوه العامة - وهو الوقت الذي تدعوه العامة الربيع -الشتاء 
 الربيع األول، ويسمي - وهو اخلريف -رب من يسمي الفصل الذي تدرك فيه الثمار الصيف؛ ومن الع

. الفصل الذي يتلو الشتاء وتأيت فيه الكَمأَةُ والنور الربيع الثاين، وكلهم جممعون على أن اخلريف هو الربيع

لظل يكون غُدوةً يذهب الناس إىل أما شيء واحد، وليس كذلك؛ ألن ا" الظلُّ والفَيُء: "ومن ذلك
يف ذَراك : أي" أنا يف ِظلِّك"وعشيةً، ومن أول النهار إىل آخره، ومعىن الظل الستر، ومنه قول الناس 

سواده؛ ألنه يستر كل : ، وظل شجرها إمنا هو سترها ونواحيها، وظلُّ الليل"ظل اجلنة"وِسترك، ومنه 
    : شيء، قال ذو الرمة

أعِسفُ الناِزح ِسفُهقدعالمجهوَل م   ومالب هو هاميدع في ظلِّ أخضر  

يف ستر ليل أسود، فكأن معىن ظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها، والفيء ال يكون إال : أي
: بعد الزوال، وال يقال ملا قبل الزوال يفء، وإمنا مسي بالعشي فيئاً ألنه ظلٌّ فاء عن جانب إىل جانب، أي

حتى تفيَء إىل ": ب املغرب إىل جانب املشرق، والفيء هو الرجوع، ومنه قول اهللا عز وجلّرجع عن جان
  : وقال امرؤ القيس. ترجع إىل أمر اهللا:  أي"أمِر اهللا
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  يفيء عليها الظلُّ عرمضها طاِم  العين التي عند ضاِرِج تَيممِت

  . يدلك على معىن الفيءيرجع عليها الظل من جانب إىل جانب؛ فهذا: أي

اخوقال الشم :  

  خُدود جواِزئ بالرمِل ِعيِن  إذا األرطَى تَوسد أبرديِه

الظل والفيء، يريد وقت نصف النهار، وكأن الظباء يف بعض ذلك الوقت كانت يف ظل مث زالت : أبرداه
ال يكاد الناس يفْرقون " ل والسراباآل: "ومن ذلك. الشمس فتحول الظل فصار فيئاً فحولت خدودها

بينهما، وإمنا اآلل أول النهار وآخره الذي يرفع كل شيء، ومسي آالً ألن الشخص هو اآلل، فلما رفع 
  : هذا آلٌ قد بدا وتبني، قال النابغة اجلعدي: الشخص قيل

 رعن قُفٍّ يرفع اآلال كأننا  حتَّى لحقنَا بهم تُعِدي فوارسنَا

ا من املقلوب، أراد كأننا رعن قُف يرفعه اآلل، وأما السراب فهو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء، وهذ
يذهب الناس إىل أنه اخلروج " الدلَج: " ومن ذلك"كَسراٍب ِبِقيعٍة حيسبه الظمآنُ ماء": قال اهللا عز وجلّ

  : سري الليل، قال الشاعر يصف إبالًمن املرتل يف آخر الليل، وليس كذلك، إمنا الدجل 

 الليل وهاٍد قياس ودلَج  وقد براها األخْماس كأنها

الساألح وماج فْرالص ِرجوم  اساها القَورِع بالنَّب شراِئج 

   بهن بخْتَِري هواس يهِوي

  : وقال أبو زبيد يذكر قوماً يسرون

  بصير بالدجى هاٍد غَموس   وباتَ يسرييدِلجون فباتُوا

  : وكان رجل من أصحاب اللغة خيطِّئ الشماخ يف قوله. يعين األسد

  وِقيَل المنادي أصبح القوم َأدِلجي  بعيِن ما َأكَلَّ ِركَابها وتشكُو

 املنادي كان مرة ينادي كيف يكون اإلدالج مع الصبح؟ ومل يرد الشماخ ما ذهب إليه، وإنما أراد: وقال
" أدجلي"؟ وكان مرة ينادي "أصبحتم كَم تنامون"كما يقول القائل لقوم أصبحوا وهم نيام " أصبح القوم"

 والدلْجة؛ فإن - بفتح الدال والالم -أدلَجت فأنا مدجلٌ إدالجاً، واالسم الدلَج : يقال. سريي ليالً: أي
 بضم - تدِلج ادالجاً، واالسم منه الدجلة - بتشديد الدال - ادلَجت أنت خرجت من آخر الليل فقد

ومن . برهة من الدهر وبرهة:  ومن الناس من جييز الدجلة والدجلة يف كل واحد منهما، كما يقال-الدال 
شتم عرضي :  قاليذهب الناس إىل أنه سلَف الرجل من آبائه وأمهاته، وأن القائل إذا" الِعرض: "ذلك
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 ضض الرجل نفسه، ومن شتم ِعرفالن إمنا يريد شتم آبائي وأمهايت وأهل بييت، وليس كذلك، إمنا ِعر
ال يبولونَ وال : "رجل فإمنا ذكره يف نفسه بالسوء، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أهل اجلنة

يريد جيري من أبدام، ومنه قول أيب الدرداء "  اِملسِكيتغوطونَ، إمنا هو عرق خيرج من أعراضهم مثل
يريد من شتمك فال تشتمه، ومن ذكرك بسوء فال تذكره، ودع ذلك " أقِْرض من ِعرضك ليوم فقرك"

عليه قَرضاً لك ليوم القصاص واجلزاء، ومل يرد أقرض عرضك من أبيك وأمك وأسالفك؛ ألن شتم هؤالء 
لو أن رجالً أصاب من عرض رجل شيئاً مثَّ تورع فجاء إىل ورثته : ه، وقال ابن عيينةليس إليه التحليلُ من

أو إىل مجيع أهل األرض فأحلّوه ما كان يف حلٍّ، ولو أصاب من ماله شيئاً مث دفعه إىل ورثته لكنا نرى 
  : ذلك كفاره له، فِعرض الرجل أشد من ماله، قال حسان بن ثابت األنصاري

  وعند اهللا في ذاك الجزاء  محمداً فأجبتُ عنه هجوتَ

ِضي فإنوِعر هِض  أبي ووالدلِعر ِوقاء ٍد ِمنكممحم 

    

أراد فإن أيب وجدي ونفسي وقاء لنفس حممد، ومما يزيد يف وضوح هذا حديثٌ حدثنيه الزيادي عن محاد 
أيعجز أحدكم أنْ يكونَ كأيب : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : بن زيد عن هشام عن احلسن قال

" الِعترة: "ومن ذلك". اللهم إين قد تصدقت بِعرِضي على ِعبادك: ضمضٍم، كان إذا خرج من مرتله قال

فإمنا " عترة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "يذهب الناس إىل أا ذُريةُ الرجل خاصة، وأنَّ من قال
من مضى منهم، ومن غَبر، : إىل ولد فاطمة رضي اهللا عنها، وِعترة الرجل ذريته وعشريته األدنونَيذهب 

حنن ِعترة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت خرج : "ويدلك على ذلك قول أيب بكر رضي اهللا عنه
ومل يكن أبو بكر "  جيبت الرحا عن قُطْبهامنها، وبيضته اليت تفَقَّأَت عنه، وإمنا ِجيبت العرب عنا كما

ال يكاد الناس " اخلُلْف، والكَِذب: "ومن ذلك. رضوان اهللا عليه ليدعي حبضرة القوم مجيعاً ما ال يعرفونه
فعلت كذا وكذا، ومل يفعله، واخللف فيما يستقبل، : يفرقون بينهما، والكذب فيما مضى، وهو أن يقول

يذهب الناس إىل أا حلْقَة الدبر، " اجلاِعرة: "ومن ذلك. ا وكذا، وال تفعلهسأفعل كذ: وهو أن تقول
تخرج اجلعر، ولكن العرب جتعل اجلاعرتني من الفَرس : وهو حتتمل أن تسمى جاعرة ألا جتعر، أي

نقْمتني من مؤخر احلمار، قال كعب بن زهري يذكر احلمار واألتواحلمار موضع الر :  

  رأيتَ لجاِعرتَيِه غُضونا  نْتَحاهن شُْؤبوبهما ا إذا

وأما . إذا عدا واشتد عدوه رأيت جلاعرتيه تكسراً لقَبِضه قوائمه وبسطه إياها: شدة دفْعته، يقول: شؤبوبه
  : قول اهلذيل يف صفة الضبع
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  عشَنْزرةٌ جواِعرها ثَماِن

ال يكاد الناس يفرقون " الفقري، واملسكني: "ومن ذلك. ئنا فيه قوالً أرتضيهفال أعرف عن أحد من علما
 "إمنا الصدقَات للفُقَراِء واملَساكني": بينهما، وقد فَرق اهللا تعاىل بينهما يف آية الصدقات فقال جل ثناؤه

  :  شيء له، قال الراعيالذي ال: الذي له البلْغة من العيش، واملسكني: وجعل لكل صنف سهماً، والفقري

تُهالَّذي كانتْ حلُوب ا الفقيرد  أمبس له تركي فْقَ الِعياِل فَلَمو  

ال يكاد " اخلائن، والسارق: "ومن ذلك. قوتاً ال فَضلَ فيه: فجعل له حلُوبة، وجعلها وفْقاً لعياله، أي
  :  قال النمر بن تولٍبالذي اؤمتن فأخذ فخان،: الناس يفرقُون بينهما، واخلائن

ٍب وإنهو دعبيعةَ بِني رفَخَانَا  ب اِعي البيِت يحفظهكَر  

: كل خائن سارق، وليس كل سارق خائناً، والغاصب: ويقال. من سرق سراً بأي وجه كان: والسارق

يذهب " يل، واللئيمالبخ: "ومن ذلك. الذي جاهرك ومل يستتر، والقطع يف السرِق دون اخليانة والغصب
الذي مجع الشح ومهانة النفس : الناس إىل أما سواء، وليس كذلك، إمنا البخيل الشحيح الضنني، واللئيم

  .كل لئيم خبيل، وليس كل خبيل لئيماً: ودناءة اآلباء، يقال

فالتقَمه ": قال اهللا عز وجلّاملَلُوم الذي يالم وال ذنب له، واملُليم الذي يأيت ما يالم عليه، : قال أبو زيد
ِليموهو م ليد: "ومن ذلك. الذي يقوم بعذر اللئام:  واِملآلم"احلوتالد، والتال يفرق الناس بينهما؛ " الت

ما ولد عندك، ومنه حديث شريح يف : ما ولد عند غريك مث اشتريته صغرياً فنبت عندك، والتالد: والتليد
مبرتلة التالد، ومها ما ولد عندك، : وا أا مولَّدة فوجدها تليدة فردها، فاملولدةرجل اشترى جارية وشرط

: ومن ذلك.  اليت ولدت ببالد العجم ومحلت صغرية فنبتت ببالد اإلسالم- يف حديث شريح -والتليدة 

حِمدت : قولالثناء على الرجل مبا فيه من حسن، ت: ال يفرق الناس بينهما؛ فاحلمد" احلمد، والشكر"
الثناء عليه مبعروٍف أوالكَه؛ : الرجل إذا أثنيت عليه بكرم أو حسب أو شجاعة، وأشباه ذلك، والشكر له
. شكرت له عليه جشاعته: وقد يوضع احلمد موضع الشكر؛ فيقال محدته على معروفه عندي كما يقال

مسِجد الرجل الذي يصيبه ندب : ينهما؛ فاجلبهةال يكاد الناس يفرقون ب" اجلَبهة، واجلَِبني: "ومن ذلك
     : ومن ذلك. يكتنفاا، من كل جانب جبني: السجود، واجلبينان

ومن . اللَّبة يذهب الناس إىل أا النقرة اليت يف النحر، وذلك غلط، إمنا اللَّبة املَنحر، فأما النقرة فهي الثّغرة"
س إىل أنه اِملعلَف، وذلك غلط إمنا اآلِري اآلِخية اليت تشد ا الدواب، وهي من يذهب النا" اآلِري: "ذلك

  : تأريت باملكان إذا أقمت به، وقال الشاعر

هِر يرقُبا في الِقدى لمال يتأر  فَرعلى شُرسوفِه الص وال يعض  
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يذهب " املَلَّة: "ومن ذلك. فاعول: ن الفعلال يتجسس على إدراك القدر ليأكل منها وتقدير آِري م: أي
أطعمنا ملَّةً وذلك غلط، إمنا امللة موضع اخلُبزة، مسي بذلك حلرارته، ومنه : الناس إىل أا اخلُبزة، فيقولون

ملَلْت اخلُبزة يف : واألصل يتملَّلُ فأبدل من إحدى الالمني ميماً، ويقال" فالنٌ يتململُ على فراشه: "قيل
يذهب الناس إىل أنه أخالطٌ من " العبري: "ومن ذلك. أطعمنا خبز ملٍَّة"والصواب أن تقول . نار أَملّها مالال

  .الطيب

  : العبري عند العرب الزعفران وحده، وأنشد لألعشى: وقال أبو عبيدة

دو وتبررِرداٍء الع درِبيرا  بيِف رقرقْتَ فيِه العِس في الص  

صبغته : حثْحثْت واألصل حثَّثْت، أي: قرقت مبعىن رقَّقت، فأبدلوا من القاف الوسطى راء، كما قالواور
إن العبري أخالط جتمع بالزعفران، وال أرى القول إال ما قال : وكان األصمعي يقول. بالزعفران، وصقلته

كن أن تتخذَ تومتيِن مثَّ تلْطَخهما أتعجز إحدا: "األصمعي؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمرأة
حبة تعمل من فضة : ففرق صلى اهللا عليه وسلم بني العبري والزعفران؛ والتومة" بعِبٍري أو ورس أو زعفران

  .كالدرة

 إىل الغلَِط، - إذا خرجوا إىل البساتني -وكان بعض أصحاب اللغة يذهب يف قول الناس خرجنا ننتزه 
يباعد نفسه عنها، : إمنا الترته التباعد عن املياه والريف، ومنه يقال فالن يترته على األقذار أي: وقال

وفالن نزيه كرمي إذا كان بعيداً عن اللؤم، وليس هذا عندي خطأ؛ ألن البساتني يف كل مصر ويف كل بلد 
يتباعد عن املنازل والبيوت، مث : ترته، أيإمنا تكون خارج املصر؛ فإذا أراد الرجل أن يأتيها فقد أراد أن ي
" األعجمي، والعجمي: "ومن ذلك. كثر هذا واستعمل حىت صارت الرتهة القعود يف اخلضِر واِجلنان

الذي ال يفصح وإن كان نازالً يف : ال يكاد عوام الناس يفرقون بينهما؛ فاألعجمي" األعرايب، والعريب"و
هو البدوي وإن كان باحلضر، : ملنسوب إىل العجم وإن كان فصيحاً، واألعرايبا: البادية، والعجمي

الء الكَلْب: "ومن ذلك. املنسوب إىل العرب وإن مل يكن بدوياً: والعريبهو عند الناس إغراؤه " إش
ناقة بالصيد وبغريه مما تريد أن حيمل عليه، وذلك غلط، وإمنا إشالء الكلب أن تدعوه إليك، وكذلك ال

  : والشاة، قال الراجز

  أشْلَيتُ عنِْزي ومسحتُ قَعِبي

. آسدته وأوسدته، إذا أغريته: يريد أنه دعا عرتة ليحلبها، فأما إغراء الكلب بالصيد فهو اإليساد، تقول

: وبيذهب الناس إىل أا جانبه الذي ال هدب له، وذلك غلط، وحواشي الث" حاشية الثوب: "ومن ذلك

يف اخليل ال " اهلُجنة، واإلقْراف: "ومن ذلك. جوانبه كلها، فأما جانبه الذي ال هدب له فهو طُرته وكُفَّته
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يكاد يفرق الناس بينهما، فاهلجنة إمنا تكون من ِقبل األم، فإذا كان األب عتيقاً واألم ليست كذلك كان 
كانت األم من العتاق واألب ليس كذلك كان الولد هجيناً، من ِقبل األب، فإذا : الولد هجيناً، واإلقْراف

من قبل األب، فإذا كانت األم من العتاق واألب ليس كذلك كان الولد مقِْرفاً، وأنشد أبو : واإلقراف
  : عبيدة هلند بنت النعمان بن بشري يف روح ابن ِزنباٍع

 لها نَغُْلأفراٍس تَجلّ سليلةُ  هند إالَّ مهرةٌ عربيةٌ وهْل

ى فإنرهراً كريماً فَِبالحتْ مفَ الفَحُل  نُِتجأقْر إقْرافٌ فقد يك وإن  

  باب تأويل ما جاء مثنى في مستعمل الكالم 

  .يراد به األكل والنكاح" ذهب منه األطْيبان: "يقال

  .اخلمر واللحم" أهلَك الرجالَ األمحراِن"و

  .الذهب والزعفران" أهلك النساء األصفَراِن"و

  .الشحم والشباب" اجتمع للمرأة األبيضاِن"و

  .الغداة والعشي" أتى عليه العصران"و

  .الليلُ والنهار، ومها اجلديدان" املَلَواِن"و

    

  .أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما" العمران"و

أيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد ر: "التمر واملاء، قالت عائشة رضي اهللا عنها" األسودان"و
فقال " ما عندنا إال األسودان: "وقال حجازي لرجل استضافته". وما لنا طعام إال األسودان التمر واملاء

  ".لعلك تظنهما التمر واملاء، واهللا ما مها إال اللَّيل واحلرة: "قال" خري كثري: "له

  .القلب واللسان" األصغران"و

  .الذئب والغراب؛ ألما انصرما من الناس" اناألصرم"و 

  .املشرق واملغرب؛ ألن الليل والنهار خيفقان فيهما" اخلاِفقَان"و

  : وأنشد أبو زيد. يراد نسب أمه أو نسب أبيه، ال يدري أيهما أكرم" ال يدرى أي طَرفيه أطول"وقوهلم 

  الوالديِن صلُوحبعد شتِم وما  وكيفَ بأطْرافي إذا ما شَتَمتِْني

ال "يريد أجداده من قبل أبيه وأمه، يقال فالن كرمي الطرفني يراد به األبوان، وقال ابن األعرايب يف قوهلم 
  .طَرفاه ذكره ولسانه: قال" يدرى أي طرفيه أطول
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  باب تأويل المستعمل من مزدوج الكالم 

"موالر ىالثَّر: البحر، والرم: الطم" له الطِّم.  

"حوالريح الض حما طلعت عليه الشمس، وما جرت عليه الريح: الشمس، أي: له الض.  

  : األنني، قال ابن ميادة: األليلُ" له الويل واألليلُ"

  له بعد نوماِت العيوِن أِليُل  لها ما تْأمرين ِبواِمٍق وقُوال

  .قد درجوا: موات يقال للقوم إذا انقرضواأكذب األحياء واأل: أي" هو أكذب من دب ودرج"و

وإنْ تعِدلْ كلَّ عدٍل ال ": التوبة، والعدل الفدية، قال اهللا تعاىل: الصرف" ال يقبل اهللا منه صرفاً وال عدال"
كذا، إنه يتصرف يف كذا و: الصرف احليلة، ومنه قيل: وإن تفِد كلَّ ِفداء؛ وقال يونس: أي. "يؤخذْ منها

  ."فما تستِطيعونَ صرفاً وال نصراً": قال اهللا تعاىل

ِهر من : سوقُها؛ وقال غريه: اهلر دعاء الغنم، والرب: قال ابن األعرايب" ال يعرف هراً من ِبر"ويقولون 
  .ما يعرف من يكرهه ممن يربه: هر فالن الكأس إذا كرهها، يريد: هررته أي كرهته، يقال

  ".إماطة األذى عن الطريق"الدفْع ومنه : الدفاع، واملَيط: الصياح، واِملياط: اِهلياط" القوم يف ِهياط وِمياط"

  .اخلاصة: السامة" كيف السامةُ والعامةُ"وقوهلم 

 امللك هللا، :يراد" التحيات هللا"امللك، ومنه : ملَّكك اهللا، والتحية: حياك اهللا" حياك اهللا وبياك"ويقولون 
  : اعتمدك اهللا بامللك واخلري، قال الشاعر: بياك اهللا، أي: ويقال

  مثَل الصفوِف القِت الصفوفَا  تَبيا حوضها عكوفَا باتتْ

  : تعتمد حوضها، وأنشد ابن األعرايب: أي

  وعسعس ِنعم الفتَى تَبياه  يزيد وأبو محياه منَّا

أضحكك، وجاء هذا يف حديث يروى " بياك"بياك جاء بك، وروي يف : وفسره ابن األعرايبأي تعتمده، 
  .يف قصة آدم النيب عليه السالم

  .وأخربين بذلك املعتمر بن سليمان: مباح بلغة ِحمير، وقال: بلٌّ: هو لك ِحلٌّ وِبلٌّ قال األصمعي"وقوهلم 

"ضبوال ن ضبما به ح "ضبالتحرك، ومل يعرف األصمعي احلبض: الن.  

  .مصدر مارهم يِمريهم ميراً، من اِملرية: املَير" ما عنده خير وال مير"

"دوال لَب دبالصوف، يعين الغنم: الشعر والوبر، يعين اإلبل واملعز، واللبد: السبد" ما له س.  

وقال . ما أدبرت به: ه املرأة من غَزهلا حني تفِْتله والدبريما أقبلت ب: القَبيل" ما يعرف قَِبيال من دِبري"
أصله من اإلقْبالة واإلدبارة، وهو شق يف األذن مث يفتل ذلك، فإذا أقبل به فهو اإلقبالة، وإذا : األصمعي
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  .أدبر به فهو اإلدبارة، واجللدة املعلقة يف األذن هي اإلقبالة واإلدبارة

  .باحلجر: بالعصا، والقاذف: حلاذفا" هم بني حاِذف وقاِذف"

  : نائع عطشان، وأنشد: نائع إتباع، وقال بعضهم: قال بعضهم" هو جائع نائع"

ا لعمرِني ِشهاٍب ما أقامواعا  بَل النِّيِل واألسالخَي دورص  

  .يعين الرماح الِعطاش

  .القطعة من الثَّريد: ، واللبكةاحلبة من السويق: العبكة" ما ذقت عنده عبكةً وال لَبكة"و

  .الناقة: الشاة، والراغية: الثاغية" ماله ثاِغيةٌ وال راغية"ومنه 

    

ال خيادعك وال يخفي عنك : من الدلَس، وهو الظلمة، أي: يدالس" ال يداِلس وال يؤالس"ويقولون 
  .من األلِْس، وهو اخليانة: ويؤالس، "دلَّس علي كذا"الشيء؛ فكأنه يأتيك به يف الظالم، ومنه يقال 

  .يساتره بالعداوة وخيفيها عنه: مأخوذ من الدجية وهي الظلمة، أي" فالن يداجي فالناً: "وقوهلم

  باب ما يستعمل من الدعاء في الكالم 

إن رِغم "و"  أنِفِهعلى رغِْم"و" على رغْمه"ألزقَه بالرغام، وهو التراب، مث يقال : أي" أرغَم اهللا أنفَه"يقال 
  ".أنفُه

  .ألنه مجتمع املاء" قَمقَام"مجعه وقبضه، ومنه قيل للبحر : قَمقَم اهللا عصبه أي"ويقولون 

شِئفَت ِرجله : قَرحة خترج يف القدِم فتكوى فتذهب، يقال منه: الشأفة" استأصل اهللا شأْفته: "ويقال
  .ا أذهب ذاكأذهبك اهللا كم: تشأَف شأَفاً، يقول

 بالتشديد -ويقال نامته . مهموزة خمففة امليم، وهي من النئيم وهو الصوت الضعيف" أسكت اهللا نأمته"
  .ما ينم عليه من حركته:  أي-غري مهموز 

  .سوده، من السخام، وهو سواد الِقدر: أي" سخم اهللا وجهه"ويقال 

  .خضراء: ومعظمهم، ولذلك قيل للكتيبةسوادهم : أي" أباد اهللا خضراَءهم"

خيرهم وغَضارم، : أي" أباد اهللا غَضراَءهم"أباد اهللا خضراَءهم ولكن يقال "ال يقال : قال األصمعي
  .أنبطَ بئره يف غَضراء: طينة خضراء حرة عِلكة، يقال: والغضراء

. رفء الثَّوب"االلتحام واالتفاق، ومنه أخذ : ج، والرفاءيدعى بذلك للمتزو" بالرفاِء والبِنني"وقوله 

  : إذا سكَّنته، قال اهلذيل" رفَوت الرجل"بالرفاء من : ويقال
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  فقلتُ وأنكرتُ الوجوه هم هم  وقالوا يا خُويلد ال تُرع رفَوني

  .مِن اغتاب خرق، ومِن استغفَر رفأ"ويقال 

أتيت أهالً ال غُرباء فأنس وال تستوِحش، وسهالً : سعة، وأهالً أي: أتيت رحباً، أي: أي" حباًمر"وقوهلم 
  .لقيت خرياً: أتيت سهالً ال حزناً، وهو يف مذهب الدعاء، كما تقول: أي

  باب تأويل كالم من كالم الناس مستعمل 

ليه صروفه من خريه وشره، وأصله من أخالِف الناقة، مرت ع: أي" حلَب فُالنٌ الدهر أشطَره: "يقولون
  .قاِدمان، وآِخران، فكل ِخلْفني شطْر: وهلا شطران

ما به قُوة وأصل الطِّرق الشحم، فاستعري ملكان القوة؛ ألن القوة أكثر ما : أي" ما بفالن ِطرق: "ويقولون
  .تكون عنده

احلبل البايل، فقيل : ن رجالً دفع إىل رجل بعرياً حببٍل يف عنقه، والرمةوأصله أ" ادفَعه إليِه برمته: "ويقولون
وهذا املعىن أراده . كُلَّه: أي" ادفعه إليه برمته: "ذلك لكل من دفع شيئاً جبملته مل حيتبس منه شيئاً، يقول

  : األعشى يف قوله للخمار

  تَاِدهابَأدماء في حبِل مقْ  فقلتُ له هِذِه هاِتها

  .ِبعين هذه اخلمر بناقة برمتها: أي

يشتكي : أصله من القُالَب، وهو داء يصيب اإلبل، وزاد األصمعي: ، قال الفَراء"ما به قَلَبة: "ويقولون
  : البعري منه قَلْبه فيموت من يومه، فقيل ذلك لكل سامل ليست به علة يقَلّب هلا فينظر إليه، قال الراجز

 ولَمطَاريا البهأرض قَلّبوال  ي اربا حِه ِبهلَيلحب 

ما به : أي" ما به قَلَبة"وقد كان بعضهم يقول يف قوهلم . مل يقلِّب قوائمها من علة ا: األثَر، أي: احلَبار
  .هذا هو األصل، مثَّ استعري لكل سامل ليست به آفة: حول؛ قال أبو حممد عبد اهللا

وأصله أن الثوب الرفيع النفيس ال ينسج على منوال غريه، وإذا مل يكن " النٌ نِسيج وحِدهف: "ويقولون
  .نفيساً عمل على منواله سدى عدة أثواب؛ فقيل ذلك لكل كرمي من الرجال

؛ وأصله أن رجالً كان يرضع الغنم واإلبل، وال حيلبها لئال يسمع صوت احلَلَب" لئيم راِضع: "ويقولون
  .فقيل ذلك لكل لئيم من الرجال؛ إذا أرادوا توكيد لؤمه واملبالغة يف ذمه

هو العدل بن جزء بن سعد العشرية، وكان ويلَ شرطة : ، قال ابن الكليب"هو على يدي عدٍل: "ويقولون
مث قيل ذلك لكل شيء " ٍلوِضع على يدي عد: "تبع، وكان تبع إذا أراد قتل رجٍل دفعه إليه، فقال الناس
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  .قد يئس منه

    

وأصله أن رجالً قُطعت إحدى ِرجليه فرفعها ووضعها على " قد رفَع عِقريته"ويقولون ملن رفع صوته 
  .الساق املقطوعة: قد رفع عقريته، والعقرية: األخرى وصرخ بأعلى صوته؛ فقيل لكل رافٍع صوته

  .وأصله أن الغلّ كان يكون من ِقد وعليه شعر فيقمل على األسري"  قَِملٌغُلٌّ"ويقولون للمرأة السيئة اخللق 

إذا لصقت، ويقولون يف النكرة " لَِححت عينه"الصق النسب من قوهلم : أي" هو ابن عمي لَحا"ويقولون 
"عم لَح هو ابن."  

ذو : رج باِصٍر خمرج البٍن وتامر ورامح، أيومخ. نظراً بتحديٍق شديد: أي" أريته لَمحاً باصراً"ويقولون 
  .متر ولنب ورمح وبصر

صار يف البراح، : ويقال. انكشف األمر وذهب الستر، وبِرح يف معىن زال: أي" بِرح اخلفاء"ويقولون 
  .وهو املتسع من األرض

  .إذا ورم حياؤها من شدة الضبعة" أبلَمت الناقة"ال تقَبح، وأصله من : أي" ال تبلّم عليه"ويقولون 

خمتلفون، مأخوذ من اخلَيِف، وهو أن تكون إحدى العينني من الفَرس : أي" الناس أخياف"ويقولون 
  .سوداء واألخرى زرقاء

رمح صدق، ورجل : وهو مأخوذ من الشيء الصدق، وهو الصلْب، يقال" صدقُوهم القتالَ"ويقولون 
قداللقاءص قدالنظر، وص .  

  .اجلانبان: ألقاه على أحد قُطْريه، والقُطْران: أي" طَعنه فقطَّره"ويقولون 

  : قال ذلك أبو زيد، وأنشد" اجلَدالَةُ: "رمى به إىل األرض، ومنه يقال لألرض: أي" طعنه فجدله"ويقال 

قد اآللَه اآللةَ بعد أركب  كوأتر بالج العاِجزالَهد 

الَهحم ِفراً ليستْ لهنْعم    

  .من ذي هوى قد عِلق مبن يهواه قلبه: أي" نظْرةٌ من ذي علَق"ويقولون 

إذا " فالنٌ مفْحم"انقطع صوته من البكاء، من قولك : بفتح احلاء، أي" بكى الصيب حىت فَحم"ويقولون 
  .انقطع عن اخلصومة وعن قول الشعر

فَقَرتهم "كاسرة لفَقَاره، يقال : وهي الداهية، يراد أا فاقرة للظهر، أي" ل به الفَاِقرةعم"ويقولون 
إذا حززته حبديدة، " فَقَرت أنف البعري"هو من : مكسور الفَقَار، ويقال: أي" رجل فَِقر، وفقري"و" الفَاِقرة

  . وتروضهمث وضعت على موضع احلز اجلرير وعليه وتر ملوي لتذلَّه
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: أي" هو عامل ببجدة أمرك"ِعلم ذلك، و: أي" عنده بجدة ذلك: "يقال" هو ابن بجدا"ويقولون 

  .بِدخلَِتِه

إذا احترق، كأنه التهب يف غضبه، قال " شاطَ يشيطُ"احتد، وهو من : أي" غَِضب واستشاطَ"ويقال 
  .يت يظهر فيها السمن سريعاًوهي ال" ناقة ِمشياط"هو من قوهلم : األصمعي

: ، قال األصمعي"طَلَّقها ثالثاً بتة"و" بتت احلَبلَ"ال يقطع أمراً، من قولك : أي" سكْران ما يبت"ويقولون 

  .بتت عليه القضاء، وأبتته: مها لغتان: وال يقال يِبت، قال الفراء

قطعتها، يراد أا بائنة من صاحبها مقطوعة ال سبيل له عليها، : أي" بتلْت"من " صدقَةٌ بتةٌ بتلة"وقوهلم 
  .املقطوعة من الرجال: أي" البتول"ومنه قيل ملرمي العذراء 

ِدنته مبا "كما تفعل يفعل بك، وكما تجاِزي تجازى، وهو من قوهلم : أي" كما تِدين تدان"ويقولون 
عنجازيته: أي" ص.  

ما كان ممتداً معها من الفناء، : أي" ِطوار الدار"جاوز مقداره، هو من : أي" عدا فالنٌ طَوره"لون ويقو
  .ال أقْرب ِفناءه: أي" ال أطُور به"ومنه يقال أيضاً 

ل نرى أن أصله شدةٌ أصابتهم حىت كانت املرأة تنسى وليدها، وتذه" هو يف أمٍر ال ينادى وِليده"ويقولون 
هو أمر عظيم ال ينادى فيه الصغار، وإمنا : عنه فال تناديه، مث صار مثَالً يف كل شدة، وقال أبو عبيدة

الصبيان إذا رأوا شيئاً عجيباً حتشدوا له، مثل القَراد : ينادى فيه اِجللَّة الكبار، وقال أبو العميثل األعرايب
يقال هذا يف : وقال غري هؤالء. رحون، واملعىن أم يف أمر عجيبواحلاوي؛ فال ينادونَ، ولكن يتركون يفْ

  .مىت أهوى الوليد بيده إىل شيء مل يزجر عنه، وذلك لكثرة الشيء عندهم: موضع الكَثْرة والسعة، أي

  .ندهميقع الغراب على شيء فال ينفَّر؛ لكثرة ما ع: يقول" هم يف خير ال يطَير غُرابه"وحنو منه قوهلم 

  .أي جاٍف، وأصله من أجالِف الشاء، وهو املسلوخة بال رأس وال قوائم وال بطن" هو ِجلْف"ويقولون 

    

  .لكل نادرة من الكالم من حيملها ويِشيعها: أي" لكل ساِقطٍَة الِقطَةٌ"ويقولون 

  .وهي اليمني اليت تغِمس صاحبها يف اإلمث" حلَف له بالغموس"ويقولون 

  .يف أول ما ترِوح، فكأنه كَسد حىت فَسد" خاسِت اِجليفَةُ"وأصله من " خاس البيع والطّعام"ولون ويق

  .أي خليق له" هو مِخيلٌ للخري: "على ما شبهت، من قولك: أي" افْعلْ ذلك على ما خيلْت"ويقولون 

  .، وأصله يف اللَّديدين ومها صفحتا العنقيتلفّت مييناً ومشاالً: أي" تركته يتلَدد"ويقولون 

  .صب، كأنه يصب الودك صباً: بالتشديد، وأصله من سح يسح أي" حلم ساح"ويقولون 

  .إذا يبس" قَف شجرنا"وهي الشجرة اليابسة البالية، ويقال " كَِبر حىت صار كأنه قُفّة"ويقولون 
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  .أُخذت الدعارة من العود الدِعر، وهو الكثري الدخان: بن األعرايبقال ا" خبيثٌ داِعر"ويقولون 

فعل : صار إليه، كأنه قال: أي" آض إىل كذا"وهو مصدر " قال ذلك أيضاً، وفعل ذلك أيضاً"ويقولون 
  .ذلك عوداً

زاد على املائة أشرف إذا أطلَّ عليه وأوفَى، كأنه ملا " أناف على الشيء"مأخوذٌ من " مائةٌ ونيف"وقوهلم 
  .عليها

هو ما دون نصف الِعقد، يريد ما بني الواحد إىل : قال أبو عبيدة" ِبضع ِسنني، وبضعةَ عشر"وقوهلم 
  .هو ما بني الواحد إىل تسعة: أربعة، وقال غريه

  .داخل يف اِخلدر، يعنون باخلدر األجمة: أي" أسد خاِدر"وقوهلم 

  .رفعه إليه، وهو من النص يف السري، وهو أرفعه: أي" حلديثَ إىل فالننص ا"وقوهلم 

  .إذا أعطيته" حبوته أحبوه"هو يفاعل من " فالن يحايب فالناً"وقوهلم 

  .خاثر مشبع: ِصبغٌ مفَدم، أي: ثقيل، ومنه قيل: أي" فُالنٌ فَدم"وقوهلم 

  .يستطيع أن حيبسه من الِكبرميج ريقه وال : أي" هِرم ماج"وقوهلم 

يرعى عليهم، هذا : فالن يخول على أهله، أي: هو مجع خائل، وهو الراعي، يقال" أنتم لنا خول"وقوهلم 
  .ملكك إياه: أي" خولَك اهللا الشيء"هو من : قول الفراء، وقال غريه

عقْر : أي كثري املتاع، قال األصمعي" قاربيت كثري الع"النخل، ويقال : العقار" ماله دار وال عقَار"وقوهلم 
: املال أمجع" األثاث: "املرتل واألرض والضياع، وقال أبو زيد: الدار أصلها، ومنه قيل العقار، والعقار

  .اإلبل والغنم والعبيد واملتاع، والواحدة أثاثة

" سود مثل حنك الغرابهو أ: "هو سواده، وقال غريه: قال األصمعي" أسود مثل حلَك الغراب"وقوهلم 

  .يعين ِمنقاره: وقال

أصله ِفعلَة مثل الدربة والِفطْنة، فحذفت اهلاء، : ، قال سيبويه"شعرت ِشعرة"هو من " ليت ِشعري"وقوهلم 
  .والشاعر مأخوذ منه: قال

ىت صارت كقولك مث كثرت يف الكالم ح" ال محالة"و" ال بد"هي مبرتلة : قال الفراء" ال جرم"وقوهلم 
  : وقول الشاعر: كسبت، قال: أي" جرمت"، وأصلها من "حقاً"

  جرمتْ فَزارةُ بعدها أن يغْضبوا  طَعنْتَ أبا عيينَةَ طَعنَةً ولقد

  .بشيء" حق لفزارة الغضب"وليس قول من قال : كسبت ألنفسها الغضب، قال: أي

  .ما حتتمله النملة بفيها: الزبال" ما رزأْته ِزباالً"وقوهلم 
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  .ما يكون يف شق النواة، يراد ما رزأته شيئاً: والفَِتيل" ما رزأْته فَِتيالً"و 

الفرج، كأن رجالً أبدى عورة رجل فاستحيا من : إذا أخجله، وهو من الشوار، والشوار" شوربه"وقوهلم 
حتسارك"يا منه، ومن ذلك يقال ذلك فقيل ذلك لكل من فعل بأحٍد فعالً يومي متاع " أبدى اهللا شمث س

  .البيت شواراً منه

أصله أنه كان من يريد منهم الدخول على أهله ضرب عليها قُبة، فقيل لكل " بنى فالنٌ على أهله"وقوهلم 
  ".باٍن"داخل بأهله 

  .رأة، وأملَكْناه مثل ملَّكناهأملكناه امل: هو من املَِلك، أي" كنا يف إمالك فالن"وقوهلم 

أصله من السوف، وهو الشم، وكان الدليل بالفَالة رمبا أخذ التراب فشمه؛ " بيننا وبينهم مسافة"وقوهلم 
  : ليعلم أعلى قَصٍد هو أم على جوٍر، مث كثر ذلك حىت مسوا البعد مسافة، قال رؤبة بن العجاج

  القَ الطُّرقْإذا الدليُل استَافَ أخْ

  .مشَّها: أي

واألصل أن اإلبل كانت جتمع وتعقل بِفناء ويلّ املقتول، فسميت الدية عقالً، وإن " عقْل"وقوهلم للدية 
  .كانت دراهم أو دنانري

    

شد واألصل أم كانوا إذا أخذوا أسرياً شدوه بالِقد، فلزم هذا االسم كلَّ مأخوذ، " أسري"وقوهلم لألِخيِذ 
ما أحسن ما شده بالِقد، ومنه قول اهللا عز وجلّ : أي" ما أحسن ما أَسر قَتبة"به أم مل يشد، يقال 

  ."وشددنا أَسرهم"

وال : ظعينة، قال أبو زيد: اهلوادج، وكن يكن فيها، فقيل للمرأة: وأصل الظعائن" ظَعائن"وقوهلم للنساء 
  . إال لإلبل اليت عليها اهلوادج، كان فيها نساء أم مل يكنيقال ظُعن وال حمول

البعري الذي يستقَى عليه املاء، فسمي الوعاء راوية باسم البعري الذي : والراوية" راوية"وقوهلم للمزادة 
  .حيمله

  .متاع البيت، فسمي البعري الذي حيمله حفَضاً" احلَفَض"ومثله 

 وأصله من الوضاءة، وهي احلسن والنظافة، كأن الغاسل وجهه "الوضوء"وقوهلم لغسل الوجه واليد 
  .وضأة، أي حسنه ونظفه

وأصله من النجوة، وهي االرتفاع من األرض، وكان الرجل إذا أراد " استنجاء"وقوهلم للتمسح باحلجارة 
قد "مث اشتقوا منه فقالوا ذهب يتغوط، : ذهب ينجو، كما قالوا: قضاء حاجته تستر بنجوة، فقالوا
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من الغائط، وهو البطن الواسع من األرض " التغوط"إذا مسح موضع النجو أو غسله؛ و" استنجى
" قد تغوط"املطمئن، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته أتى غائطاً من األرض، فقيل لكل من أحدث 

اليهود : "فنية الدور، فسمي احلدث عِذرة، ويف احلديثفناء الدار، وكانوا يلقون احلَدثَ بأ": العِذرة"و
الكنيف، وأصله البستان، وكانوا يقضون حوائجهم يف " احلُش"فناء؛ و: أي" أننت خلق اهللا عِذرة

ساتر، وكانوا : أي" كنيف"أصله الساتر، ومنه قيل للترس " الكنيف"البساتني؛ فسمي الكنيف حشاً؛ و
 يقضون حوائجهم يف البراحات والصحاِري، فلما حفروا يف األرض آباراً تستر قبل أن يحِدثُوا الكُنف

  .احلدث مسيت كُنفاً

فتيمموا صعيداً "تيممتك؛ وتأممتك وأممتك، قال اهللا عز وجلّ : أصله التعمد، يقال" التيمم بالصعيد"و
  . صار التيمم مسح الوجه واليدين بالترابتعمدوا، مث كثر استعماهلم هلذه الكلمة حىت:  أي"طيباً

  .إذا دفع ا، واملعىن أنه كثري العِطية" دسع البعري ِبِجرِتِه"وهو من " فالن ضخم الدسيعة"وقوهلم 

إذا ذُِمر وغَِضب : أي" حامي الذِّمار"حيمي ما حيق عليه أن مينعه، و: أي" فالنٌ حامي احلقيقة"وقوهلم 
  .محى

  . مأخوذ من املُلْحة، وهي البياض-بتخفيف الالم " ِعنب مالِحي"من املنسوب و

  .بيضاء: أي أبيض، والدرع ماذيةٌ، أي" عسل ماِذي"و 

"حمل من الشام على اإلبل، وهي الركاب، وواحد الركاب راحلة" زيت ِركَايبألنه كان ي.  

: منسوب إىل طٍري قُمٍر، أي" القُمِري"در، وكذلك نسب إىل معظم القطا، وهي كُ" كُدِري"والقطا 

  .منسوب إىل طري دبس" الدبِسي"بيض، و

  .ألن يِسم األرض بالنبات، نسب إىل الوسِم" وسِمي"مطر اخلريف 

ألن أول من عمل احلديد اهلالك بن عمرو بن أسد بن خزمية؛ ولذلك قيل لبين أسد " هاِلكي"واحلداد 
  ".القُيونُ"

املوضع الذي تقع عليه : ألنه يقع على دأية البعري الدِبر فينقرها، والدأية من ظهر البيعر" ابن دأْيةَ"الغراب 
هل فتعِقرحظَِلفة الر.  

  باب أصول أسماء الناس 

  : المسمون بأسماء النبات
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. ورمبا حشي به خصاص البيوتواحدة الثُّمام، وهي شجر ضعيف له خوص أو شبيه باخلوص، : ثُمامة

  : قال عبيد بن األبرص

  عيتْ ِببيضِتها الحمامه  بأمِرهم كَما عيوا

 وآخر ِمن ثُمامه نَشٍَم  لها عوديِن ِمن جعلَتْ

  .ههنا القُمرية: واحلمامة

  .واحدة السمر، وهو شجر أم غَيالن: سمرة

  .لطَّلْح، وهي شجر عظام من الِعضاهواحدة ا: طَلْحة

  .واحدة السياب، وهو البلَح: سيابة

  .واحدة العراد، وهي شجر: عرادة

  .بنو آكل املُرار"واحدة املُرار، وهو نبت إذا أكلته اإلبل قَلَصت عنه مشاِفرها، ومنه قيل : مرارة

  .ل الشاعر وهو طرفةواحدة الشِقِر، وهو شقائق النعمان؛ قا: شِقرةُ

كالشَِّقر اءالَ الخيَل ِدموع  

  .واحدة العلْقَم، وهو احلنظل: علْقَمة

    

حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن جابر، عن أيب نضرة عن : بقلة، حدثين زيد بن أخرم الطائي، قال: حمزة
أبا "ت أجتنيها، وكان يكْىن كناين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببقلة كن: أنس بن مالك، أنه قال

  .بأكثر من هذا البيان" غريب احلديث"وقد ذكرت هذا يف كتايب ". محزة

  .واحدة القَتاد، وهو شجر له شوك، وا مسي الرجل: قَتادة

 إذا كسرت -والسلَم من الِعضاه وسِلمة . واحدة السلَم، وهي شجرة األرطَى، وا مسي الرجل: سلَمة
  . فهو حجر، واحد السالَم-الالم 

  .واحدة األرطَى، وهي شجر: أرطَاة

  .واحدة األراك، وا مسي أبو عمرو بن أراكة: أراكَةُ

  .واحدة الرمث، وا مسي الرجل: ِرمثة

  : المسمون بأسماء الطير
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  .القطاة، وا مسي الرجل: هوذَة

 قر، وهو - بفتح القاف وضمها -القُطَاميوان للحم وغريه، يقال الصهمأخوذ من القَطَم، وهو الش :

  .، إذا كان يشتهي الضراب"فحلٌ قَِطم"

ذكر احلَجل، واسم الرجل أعجمي وافق هذا االسم من العريب، إال أنه ال ينصرف، وما كان : اليعقوب
زيداً يف أوله فإنه ال يضارع على هذا املثال من العريب فإنه ينصرف، حنو يربوع ويعسوب؛ ألنه وإن كان م

  .الفعل وهو غري خمتلف يف صرفه إذا كان معرفة

  .فرخ العقَاب: اهلَيثَم

  .احلمامة: السعدانة

  .احلمامة: ِعكِْرمة

  المسمون بأسماء السباع 

سبنبوس وبه مسي الرجل: عل من الععاألسد، وهو فَن.  

سساً: "العطية، يقالبل ب: الذئب، وبه مسي الرجل، ويقال: أَوأَو هالرجلَ أَأُوس تقال . إذا أعطيته" أُس
  : الشاعر

شََأنّكِمشْقَصاً فَألح  الهبالَه ِمن سيساً ُأوأو  

  : األسد، ومنه قول علي عليه السالم: حيدرة

هرديي حتِْن ُأممأنا الَّذي س  

  .رجل بذلك لشدته األسد، مسي ال- بضم الفاء -فُراِفصة 

  .الذئب، وبه مسي الرجل: ذُؤالة

  .األسد، وبه مسي الرجل: أُسامة

  .أنثى الثعالب: ثَعلبة

  .األسد: هيصم

  .األسد: هرثَمة

  .األسد: اِهلرماس

  .وهو العض" الضغم"األسد، أخذ من : الضيغم

سملَهاألسد: الد.  
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  .األسد: الضرغَامة

  ".النهِش"ئب من الذ: نهشلٌ

  .الفيل: كُلْثُوم

  : المسمون بأسماء الهوام

حنشت : "كل شيء يصاد من الطري واهلوام، يقال: احلية، وبه مسي الرجل حنشاً، واحلنش أيضاً: احلَنش
  .إذا ِصدته" الصيد

  : قال الشاعر. ليهدابة تكون يف الرمل، ومجعها ِشبثَانٌ، مسيت بذلك لتشبثها مبا دبت ع: شبثٌ

تَيِه كأنَّهفْحفي ص هى أثْرتر  ميمه ثَاٍن لهنِشب ارجمد 

بدناجلرادة، وبه مسي الرحل: ج.  

وجلّ: الذَّر ٍة، وهي أصغر النمل، قال اهللا عزه": مجع ذَررراً ييٍة خلْ ِمثْقَالَ ذَرمعي نوزن ذرة، :  أي"فَم
  . ذَرا، وكين أبا ذروا مسي الرجل

لَسلَس الشاعر: العب بن عياد، وبه مسي املُسالقُر.  

  ".بنو مازن"بيض النمل، ومنه : املازنُ

احليات، : كأن أعينهم أعني األراقم، واألراقم: بنو جشم وناس من تغلب اجتمعوا فقال قائل: األراقم
  .واحدها أَرقم

  .ا فُريعة، ومنه حسان بن الفُريعةالقَملة، وتصغريه: الفَرعة

  : المسمون بالصفات وغيرها

النجاشي :شجناجش، وجنَّاش؛ ومنه : اشتثارة الشيء، ومنه قيل للزائد يف مثن السلعة: هو الناجش، والن
 النجاشي النجاِشي امسه أصحمة، وهي بالعربية عِطية، وإمنا: ناجش، وقال حممد بن إسحاق: قيل للصياد

: هرقْل، وقَيصر، ولست أدري أبا لعربية هو، أم وفاق وقع بني العربية وغريها؟ عالَثة: اسم امللك كقولك

  .إذا خلَطَ به شعرياً أو غريه" علَث الطعام يعِلثه"مأخوذ من 

  .إذا نضدت بعضه على بعض" رثَدت املتاع"مأخوذ من : مرثَد

  .الطويل: الشوذَب

وبحالعظيم البطن: ش.  

  .بل هو املالزم للشيء ال يفارقه: الشجاع، ويقال: خلْبس
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  .الشجاع، ومجعه ِصمم: الصمة

  .من العكُوب، وهو الغبار: عكابة

  .إذا أسرعت قتله" ذَفَفْت على اجلريح: "السريع، ومنه يقال: والذفيف" خفيف ذَفيف: "من قولك: ذُفافة

  .يخاط به: نه ينصح به الثوب، أياخليط، أل: النصاح

    

  .واحدة النواشر، وهي العصب يف باطن الذراع: ناِشرة

  .وهي اجلرية أيضاً: احلوصلة؛ قال أبو زيد: والِقرية: ابن الِقرية

  .الدلو هلا عروة واحدة: سلْم

منا مسي بذلك ألن بسطام بن قيس حفزه إ: يقال" حفَزه" فَوعالن من - بالزاي املعجمة -احلَوفَزان 
  : بالرمح حني خاف أن يفوته، فسمي بتلك احلَفْزة احلوفزان؛ قال الشاعر

بطعنٍة ونحن انفَزونا الحفَزِف أشْكَالَ  حوم الجد نَِجيعاً ِمن سقته  

  .إذا قويت" ستوكَعت معدتها"دابة وكيع، وِسقاء وكيع، و: إذا اشتد، يقال" استوكع الشيُء"من : وِكيع

  .تقدمت: أي" استنتلْت"من قولك : ناِتل

  .الذهب: النضر

  .مأخوذ من املُعجرد، وهو العريان، ومنه محاد عجرد: اخلفيف السريع، وقيل: عجرد

  .حنبل: القصري، ويقال للفَرِو أيضاً: احلَنبلُ

  .واحدها ِقتبة: قال األصمعي والكسائي. عه أقتاب، وهي األمعاءتصغري ِقتب، ومج: قُتيبةُ

  .هذه ِفهر: تصغري ِفهر، والفهر مؤنثة، يقال: عامر بن فُهيرة

إذا مجع " ضبر الفرس"إذا كان موثَّق اخللق، ومنه " فالن ذو ضبارة" من قوهلم - بالفتح -عامر بن ضبارة 
  ".ضبرت الكتب"و" إضبارة الكتب"ومنه " ضبر"لجماعة يغزون قوائمه ووثب، ومنه قيل ل

، "شراحيل"أعجمي، وكذلك " شرحِبيل: "وقرأت يف كتاب خبط األصمعي عن عيسى بن عمر أنه قال
  .هو اهللا عز وجلّ" إيل"مثل جربائيل وميكائيل و" إيل"وأحسبهما منسوبني إىل : قال

  .األبيض: ر مرخم، مثل سويد من أسود، واألزهرمصغ" أزهر"من : زهير

إذا " زبرقْت الشيء: "إمنا مسي الزبرقان بن بدر بالزبرقان لصفرة ِعمامته، يقال: القَمر، ويقال: الزبرقان
  .صفَّرته، وامسه حصني

نياك كأنك تعيش أبداً، احرثْ لد: "هو الكاسب للمال واجلامع له، ومنه قول عبد اهللا بن عمر: احلارث
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  ".واعملْ آلخرتك كأنك متوت غداً

  .القصري: كَهمس

  .زِبيل من جلود: حفْص

  .قطعة من األرض غليظة، ومنه احلارث بن كَلَدة: كَلَدة

أحد أنكاث األخِبية واألكسية، وهو ما نقض منها ليغزل ثانية ويعاد مع اجلديد، ومنه ِبشر بن : النكْث
  .النكِْث

  .القطيع من الغنم: الِفزر

ومثود الَّذين جابوا الصخر ": خرقته وقطعته، قال اهللا عز وجلّ: أي" جبت الشيء"من قولك : جواب
  ."بالواِد

  .مجع حرش، وهو األثر، ومنه ِربِعي بن ِحراش: ِحراش

  .هو الغليظ العنق من الناس والكالب وغريهم: الدرواس

. زوافر: احلمل على الظهر، ومنه قيل لإلماء اللوايت حيملن القُرب: مبعن زافر وقامث، والزفْر: ر، وقُثَمزفَ

  .معدول عن عامر أيضاً: أعطيته، وعمر: له أي" قَثَمت"ويقال 

طالَ اهللا أ"واحد، يقال " عمره"اإلنسان و" عمر"واحد عمور األسنان، وهو ما بينها من اللحم، و: عمرو
هو قَسم ببقائه عز وجلّ " لَعمر اهللا"إمنا هو احللف ببقاء الرجل، و" لَعمرك: "، ومنه يقال"عمرك وعمرك

  .ودوامه

امالس :يةُ بن لُؤاممي سا سة، وامعروق الذهب، واحدها س.  

  .نه كان جهم الوجهِقطَع العجني، واحدها فَرزدقَة، وهو لقب له؛ أل: الفَرزدق

  .حبل يكون يف عنق الدابة أو الناقة من أدٍم، وبه سمي الرجل جريراً: اجلَِرير

  ".خطْلٌ"من اخلَطَِل، وهو استرخاء األذن، ومنه قيل لكالب الصيد : األخطَل

  .الناقة الشارف: ِدعِبل

  .احلبل البايل" الرمة"ذو الرمة، و

  .القصري" ِحللِّزةا"و: ابن ِحلِّزة

  .اِملظَلَّة، وهي أيضاً السري الذي على رأس وتر القوس" اإلطنابة"و: ابن اإلطْنابة

  .إذا أطاله" طَرمح البناء"الطويل، يقال : الطِّرماح

  .الفحل من اإلبل، وبه سمي الرجل مصعباً: املُصعب

ثوب "إمنا سمي مهلِْهالً؛ ألنه أول من أرق الشعر ويقال : إذا رققته، ويقال" هلْهلْت الشيء"من : مهلِْهلٌ
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  .إذا كان رقيقاً سخيفاً، أو خلَقاً بالياً" ِهلْهالٌ

  .إذا كسب ومجع" قَرش يقْرش، ويقِْرش: "من التقَرش، وهو التكسب من التجارة، يقال: قُريش

    

روي أن دارم بن مالك كان يسمى بحراً، فأتى أباه قوم يف وهو تقارب اخلطو، و" الدرمان"من : داِرم
يا حبر أئتين خبريطة، وكان فيها مال، فجاءه ا حيملها، وهو يدِرم حتتها من ثقلها، : حمالة، فقال له

  .قد جاءكم يدِرم، فسمي دارماً بذلك: فقال

  .بل مسوا بذلك ألم تشانأوا وتباعدوا: يقالتقزز، و: أي" رجلٌ فيه شنوَءة"من قولك : أزد شنوَءة

إذا ابتدأت العطية من غري أن جتب عليك، ومنه قيل لصالة التطوع " تنفلت"العطية، وهو من : النوفَل
  .، وا مسي الرجل نوفَالً"نافلة"

رضِضرية الطبيخ"مسي بذلك لبياضه، ومنه : مر، وهو احلامض؛ ال، بل املضرية من اللنب املاِض: ويقال" م
  .ألا تطبخ ا

  .بيضة السالح، وا مسي الرجل: ربيعة

  .إذا طُلْتهم" فَرعت القوم"من أمساء النساء، وهو مأخوذ من قولك : فاِرعة

  .القوس إذا قَدمت وامحرت، وا مسيت املرأة: عاِتكَة

  .املُالَءة، وا مسيت املرأة: ريطَة

  .به مسيت املرأةسحاب، و: الرباب

أهِرق عنا من روبة : ساعةٌ منه، يقال: مخرية تلقى فيه من احلامض لريوب، وروبة الليل: فروبة اللنب: روبةُ
  : الليل، ومنه قول الشاعر

  فألفاهم القوم روبى ِنياما  تَِميم تَميم بن مر فأما

. شربوا من الرائب فسكروا وناموا: ويقال. اء األنفس خمتلطونخثر: روبى: ويقال. وجدهم: ألفاهم

 قطعة - باهلمز -ورؤبة . مبا أسندوا إليه من حوائجهم، غري مهموز: فالن ال يقوم بروبة أهله، أي: ويقال
  .يسد ا، وإمنا مسي رؤبة بواحدة من هذه: من اخلشب يرأَب ا الشيء، أي

ن طَيئاً أول من طَوى املناهل، فسمي بذلك، وامسه جلْهمة، وأن مراداً متردت، وروى نقَلَة األخبار أ
فسميت بذلك، وامسها يحاِبر، ولست أدري كيف هذان احلرفان، وال أنا من هذا التأويل فيهما على 

  .يقٍني

  باب آخر من صفات الناس 
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والعربد ،كِْره، وهو مأخوذ من الِعربديف س عربدحية تنفخ وال تؤذي: رجلٌ م.  

  .إذا خدمتهم" وغَدت القوم أِغدهم"وهو الدينء من الرجال، وهو من قولك " وغْد"رجل 

  .إذا تغريت رائحته" لَِخن السقاء"وهو النتن، يقال " اللَّخن"من " لَخناء"أمة 

ى األصابع حىت تزول فريى شخص يف الرجل، وهو أن متيل إام الرجل عل" الوكَع"من " وكْعاء"أمة 
  .أصلها خارجاً

  .كأنه عبد الالت" تيم الالَِّت"عبده واستعبده، ومنه : تيمه احلب، أي" متيم"رجل 

الودك : إذا أذاب الشحم وأكله، واجلميل" اجتملَ الرجلُ"أصله من الودِك، يقال : قالوا" مجيل"رجل 
الرجل به ي فصن جيري يف وجههبعينه، وومراد أن ماء الس.  

إذا مجع العظام فطبخها ليخرج " اصطَلب الرجلُ"أيضاً من الصليب، وهو الودك، يقال " املصلوب"و
  : ودكها فيأتدم به، ومنه قول الكُميت بن زيد

  وباتَ شَيخُ الِعياَل يصطَِلب  برك الشِّتاِء منزلَه واحتلَّ

   :وقال اهلذيل

  ترى لعظاِم ما جمعتْ صليبا  ناهٍض في رأِس ِنيٍق جريمةَ

  .ودكاً: أي

  .مأخوذ من االخنناث، وهو التكسر، والتثين، ومنه مسيت املرأة خنثاً، ومنه اخلُنثَى" املُخنث"

ك، وحكي عن بعض إذا مل يعش هلا ولد، ِمفْعال من القَلَِت، وهو اهلالك، مثل ِمهالَ" ِمقْالَت"امرأة 
  ".إن املسافر ومتاعه لعلَى قَلٍَت إالَّ ما وقَى اهللا تعاىل: "العرب أنه قال

  .اإلمالة: عدل ومال، واإلضافة: أي" ضاف"مأخوذ من ": الضيف"

  .إذا استخرجه" أفَن فالن ما يف الضرع"كأنه مستخرج العقل، من قولك : أي" مأفونٌ"رجل 

إذا ِعبته، ومنه " أبنت الرجل آِبنه وآبنه بشر"قروف خبلٍّة من السوء، من قولك م: أي" مأبون"رجل 
  .ال تذكر بسوء: أي" ال تؤبن فيه احلُرم"احلديث يف وصف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .الشريف": املاجد"و

  .الصفوح": الكرمي"و

  .احلليم": السيد"و

  .اجلهل: ل، والسفَهاجلاه": الَّسفيه"و

  .العقل: العاقل، واإلرب": األريب"و
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حسبت الشيء حسباً وحسباناً : "العدد، يقال": احلَسب"ذو احلسب، و: من الرجال" احلَِسيب"و
واملنفوض نفَض، ومنه يقال " نفَضت الورق نفضاً"إذا عددته، واملعدود حسب، كما يقال " وِحساباً

"كذاليكن بسحلُك بمفكأنَّ احلسيب من الرجال الذي - بفتح السني -على قدره وعدده : أي"  ع 
  .يعد لنفسه مآثر وأفعاالً حسنة، أو يعد آباء أشرافاً

  باب معرفة ما في السماء والنجوم واألزمان والرياح 

: ، قال اهللا تعاىل"مساء: "حابوللس" مساء: "كلُّ ما عالك فأظلَّك، ومنه قيل لسقف البيت": السماء"

  . يريد من السحاب"ونزلْنا من السماِء ماًء مباركاً"

 مساه فَلكاً الستدارته، "وكلٌّ يف فَلَك يسبحون"مدار النجوم الذي يضمها، قال اهللا عز وجلّ ": الفَلك"و
  ".فَلَك ثَدي املرأة"وقيل " فَلكَةُ اِملغزِل"ومنه قيل 

  .قطب يف الشمال، وقطب يف اجلنوب، متقابال: لفلك قُطبانول

  .باب السماء: هي شرج السماء، ويقال: مسيت جمرة ألا كأثر املَجر، ويقال" جمرة النجوم"و

ولو كنتم يف ": السماء واحدها برج، وأصل الربوج احلصون والقصور، قال اهللا تبارك وتعاىل" بروج"و
وٍج مردٍةبيقْرب، :  وأمساؤها"شلة، وامليزان، والعبنطان، واألسد، والسرل، والثَّور، واجلَوزاء، والساحلَم

  .والقَوس، واجلَدي، والدلْو، واحلُوت

 والقَمر قَدرناه منازلَ": مثانية وعشرون مرتالً، يرتل القمر كل ليلة مبرتل منها، قال تعاىل" منازل القمر"و

 والعرب تزعم أن األنواء هلا، وتسميها جنوم األخذ، ألن القمر يأخذ كل ليلة "حتى عاد كالعرجوِن القدمي
  .يف مرتل منها

الربيع، وهو عند الناس اخلَريف، مسته العرب ربيعاً ألن أول املطر يكون فيه، : أربعة أزمنة" األزمنة" و
اس خريفاً؛ ألن الثمار تاه النمس برأس امليزان، وجنومه من هذه ومسف فيه، ودخوله عند حلول الشرتخ

ودخوله عند حلول " الشتاء"الغفْر، والزباىن، واإلكليل، والقَلْب، والشولة، والنعائم، والبلْدة، مثَّ : املنازل
ألخِبية، وفرغ الدلو سعد الذَّابح، وسعد بلَع، وسعد السعود، وسعد ا: الشمس برأس اجلدي، وجنومه

 وهو عند -ودخوله عند حلول الشمس برأس احلَمل " الصيف"مثَّ . املقدم، وفرغ الدلو املؤخر، والرشاء
وهو " القيظ"مثَّ . السرطان، والبطَني، والثُّريا، والدبران، واهلَقْعة، واهلَنعة، والذِّراع:  وجنومه-الناس الربيع 
النثْرة، والطَّرف، واجلَبهة، : لصيف، ودخوله عند حلول الشمس برأس السرطان، وجنومهعند الناس ا

  .والزبرة، والصرفة، والعواء، والسماك األعزل
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سقوط جنٍم منها يف املغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله يف املشرق من ساعته، وإمنا مسي " النوء"ومعىن 
سقط الغارب ناء الطالع ينوء نوءاً وذلك النهوض هو النوء، وكل ناهض بثقٍل فقد ناء به، نوءاً ألنه إذا 

وبعضهم جيعل النوء السقوط؛ كأنه من األضداد، وسقوط كل جنم منها يف ثالثة عشر يوماً، وانقضاء 
سنة املقبلة، وكانوا الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة، مث يرجع األمر إىل النجم األول يف استئناف ال

إذا سقط منها جنم وطلع آخر وكان عند ذلك مطر أو ريح أو حر أو برد نسبوه إىل الساقط إىل : يقولون
  ".وقد أخوى" "قد خوى جنم كذا: "أن يسقط الذي بعده، فإن سقط ومل يكن معه مطر قيل

  . ومبا استسر ليلة، ورمبا استسر ليلتنيآخر ليلة منه؛ الستسرار القمر فيه،" سرره"و" سرار الشهر"و

  .آخر ليلة من الشهر، مسيت بذلك لتربؤ القمر فيها من الشمس" البراء"و

  .ثالث ليال من آخر الشهر، مسيت بذلك الحماق القمر فيها أو الشهر" املُحاق"و

  .هيصري يف حنر: آخر يوم من الشهر؛ ألنه ينحر الذي يدخل فيه، أي" النحرية"و

  .أول ليلٍة والثانية والثالثة، مث هو قمر بعد ذلك إىل آخر الشهر" اهلالل"و

ملبادرته الشمس بالطلوع كأنه . ليلة ثالثَ عشرة، مث ليلة البدر ألربع عشرة، ومسي بدراً" ليلة السواء"و
 قيل لعشرة آالف درهم مسي بدراً لتمامه وامتالئه، وكل شيء متَّ فهو بدر، ومنه: يعجلها املغيب ويقال

  .عظيمة: أي" عني بدرةٌ"ألا متام العدد ومنتهاه، ومنه قيل " بدرة"

    

أوله، : مجع غُرة وغرة كل شيء" ثالثٌ غُرر: "والعرب تسمي ليايل الشهر كل ثالٍث منها باسم؛ فتقول
ألن أول يوم منها اليوم " الث عشرث"ألن آخر يوم منها اليوم التاسع، و" ثالث تسع"، و"ثالثٌ نفَل"و

وكان القياس درع، " ثالث درع"ألا تبيض بطلوع القمر من أوهلا إىل آخرها، و" ثالث ِبيض"العاشر، و
إذا اسود رأسها وعنقُها وابيض " شاةٌ درعاء"مسيت بذلك السوداد أوائلها، وابيضاض سائرها، ومنه قيل 

ثالث "ألا بقايا، و" ثالث دآِدي"لسوادها، و" ثالث حنادس"ظالمها، وإل" ثالث ظلُم"سائرها، و
  .المنحاق القمر أو الشهر" محاق

 "رب املَشِرقَيِن ورب املَغِربيِن": وكذلك للقمر، قال اهللا عز وجلّ" مغِربان"و" مشِرقان"وللشمس 

مطلع الشمس يف : با الصيف والشتاء؛ فمشرق الشتاءمغر: مشرقا الصيف والشتاء، واملغربان: فاملشرقان
مطلع الشمس يف أطول يوم من السنة، واملغربان على حنو من : أقصر يوم من السنة، ومشرق الصيف

فال أُقسم ": ومشارق األيام ومغارا يف مجيع السنة بني هذين املشرقني واملغربني، قال اهللا عز وجلّ. ذلك
  ." واملَغاِرببرب املَشاِرق
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ألنه يطلع ليالً، " طَاِرقاً"ومسي . إذا طلع، وجنم النجم" نجم السن: "بالطلوع، يقال" جنماً"ومسي النجم 
  .وكلُّ من أتاك ليالً فقد طَرقَك، ومنه قول هنٍد بنت عتبة

نَاتُ طاِرقْ نحناِرقْ  بِشي علَى النَّمنَم  

  ."وما أدراك ما الطَّاِرق النجم الثَّاِقب": فه وعلوه، قال اهللا عز وجلّتريد أن أبانا جنم يف شر

  .مضيئة: أي" ليلة قَمراء"األبيض، و: لبياضه، واألقْمر" قمراً"ومسي القَمر 

وهو الفجر الكاذب شبه بذنب السرحان ألنه " ذَنب السرحان"يقال ألول منهما : والفجر فجران
ِدقتسادق" صاعد يف غري اعتراض، والفجر الثاين هو مالذي يستطري وينتشر، وهو عمود " الفجر الص
  .الصبح

قَرنُ "و. ألنه من ضوئها" ابن ذُكَاء"ألا تذكو كما تذكو النار، والصبح " ذُكَاء"ويقال للشمس 
  .ضوُءها" ِإياةُ الشمس"و. نواحيها" حواجبها"و. أعالها، أو أول ما يبدو منها يف الطلوع" الشمس

  ".اهلالة"حول القمر يقال هلا " الدارة"و

وهي تأيت من ناحية الشام، وذلك عن ميينك إذا استقبلت قبلة العراق، وهي إذا " الشمال: "والرياح أربع
س، تأيت من مطلع الشم" الصبا"تقابلها؛ و" اجلَنوب"ومجعها بوارح؛ و" بارح"كانت يف الصيف حارةً 

مسيت بذلك ألا " نكْباء"وكل ريح جاءت بني مهبي رحيني فهي . تقابلها" الدبور"و" القَبول"وهي 
  .عدلت، عن مهاب هذه األربع: نكَبت، أي

  . نسب إىل الدر لبياضه- غري مهموز -عظامها، الواحد دري " دراِري النجوم"و

" الكربى"بقرب " بنات نعش الصغرى" جدي بنات نعٍش الصغرى، والذي تعرف به القبلة هو" اجلَدي"و

ومها املتقدمان، ومن البنات " الفَرقَدان"أربع منها نعش، وثالث بنات؛ فمن األربع : على مثل تأليفها
"يهى"وهو آخرها، و" اجلَدكوكب خفي يف بنات نعش الكربى، والناس ميتحنون به أبصارهم، " الس

  ".أُِريها السهى وتِريين القَمر: " املثل فقيلوفيه جرى

، وقُدام الفكَّة "قَصعة املساكني"كواكب مستديرة خلف السماك الرامح، والعامة تسميها " الفَكَّة"و
حد ما بني الكواكب " السماك األعزلُ"هو رحمه؛ و: ومسي راحماً بكوكب يقدمه يقال" السماك الرامح"

  .لشامية، مسي أعزل ألنه ال سالح معه كما كان لآلخراليمانية وا

وهو ثالثة أجنم مصطفة، وإمنا قيل لألول " النسر الطائر"ثالثة أجنم كأا أثاِفي وبإزائه " النسر الواقع"و
" طائر"قد ضمهما إليه كأنه طائر وقَع، وقيل لآلخر : ألم جيعلون اثنني منه جناحيه، ويقولون" واقع"

  ".اِمليزان"قد بسطَهما كأنه طائر، والعامة تسميها : ألم جيعلون اثنني منه جناحيه، ويقولون
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  .وهي أسفل من الشرطَني" اجلَذْماء"وهلا كف أخرى يقال هلا " املَبسوطة"كف الثُّريا " الكَف اخلَِضيب"و

توابع "وهي " األعالم: " كواكب بينة، يقال هلايف طرف ارة األمين، وعلى أثره ثالثة" العيوق"و
  ".ِرجلُ العيوق: "، وأسفل العيوق جنم يقال له"العيوق

    : كوكب أمحر منفرد عن الكواكب، ولقربه من األفق تراه أبداً كأنه يضطرب، قال الشاعر" سهيل"و

ٍل كأنَّهيلَوحاً ِمن ِسه آخِر  أراقب ا مندِل يطرفُإذا ما باللَّي   

وهو من الكواكب اليمانية، ومطلعه عن يسار مستقبل قبلة العراق، وهو يرى يف مجيع أرض العرب، وال 
  .يرى يف شيء من بالد أرمينية

  .تغرب بعدن، وال تغرب يف شيء من بالد أرمينية" بنات نعٍش"و

  . عشرةَ ليلةباحلجاز، وبني رؤيته بالعراق ِبضع" سهيل"وبني رؤية 

  .يطلع على أهل الربذَة قبل النسر بثالث" قلب العقرب"و

  .والنسر يطلع على أهل الكوفة قبل قلب العقرب بسبع

  ".األعيار"ويف جمرى قَدمي سهيل من خلفهما كواكب بيض كبار، ال ترى بالعراق، يسميها أهل احلجاز 

ومع كل واحدة منهما كوكب " الغميصاء" اجلَوزاء، واألخرى وهي يف" العبور"إحدامها " الشعريان"و
  .فهما ِمرزما الشعريين" اِملرزم"يقال له 

سعد ناِشرة، وسعد املِلك، : أربعة منها يرتل ا القمر، وقد ذكرناها، والستة البواقي: عشرة" السعود"و
، وسعد مطَر؛ وكل سعد منها كوكبان، بني كل كوكبني يف وسعد الِبهام، وسعد اهلُمام، وسعد الباِرع

  .رأي العني قدر ذراع، وهي متناسقة

  .مشاهري الكواكب اليت تذكرها العرب يف أشعارها: فهذه الكواكب، ومنازل القمر

رد، وإمنا مساها هي زحلٌ، واملُشتري، واِملريخ، والزهرة، وعطَا: اليت ذكرها اهللا تعاىل فيقال" اخلُنس"وأما 
ترجع، بينا يرى أحدها يف : خنساً ألا تسري يف البروج واملنازل كسري الشمس والقمر مث تخِنس، أي

  .ألا تكِْنس، أي تستتر، كما تكنس الظباء" كُنساً"آخر البروج كر راجعاً إىل أوله، ومساها 

وسطه، : وجوز الليل. وهدٌء من الليل، وذلك من أوله إىل ثلثهمضى هزيع من الليل، : يقال: األوقات
السحر : آخره، وهي مع السحر، والسدفَة مع الفجر، والسحرة: أول مآخريه، والبلْجة: وجهمة الليل

من : ل، والضحىسواد اللي: بياض النهار، واخليط األسود: عند الصالة، واخليط األبيض: األعلى، والتنوير
من :  إىل وقت الزوال، واهلَاِجرة- ممدود -حني تطلع الشمس إىل ارتفاع النهار، وبعد ذلك الضحاُء 

رصوالع رإىل تطفيل الشمس، مث الطَّفَلُ : الزوال إىل قرب العصر، وما بعد ذلك فهو األصيل، والقَص
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من لدن غروب : األمحر، واألبيض؛ فاألمحر: انإذا جنحت الشمس للمغيب، ومها شفَقَ: واجلُنوح
  .الشمس إىل وقت صالة العشاء، مث يغيب ويبقى األبيض إىل نصف الليل

اجلَاِشِريةُ حني يطلع "شرب نصف النهار، و" القَيلُ"شرب العِشي، و" الغبوق"شرب الغداة، و" الصبوح"و
  .الفجر

  .ا تشرب سحراً إذا جشر الصبح، وهو عند طلوع الفجرمسيت جاِشِرية أل: قال أبو زيد

هو مثانون سنة، : يقال" القَرن"الدهر، ومجعه أحقَاب و" احلُقْب"السنون، واحدها ِحقْبةٌ، و" اِحلقَب"و
  .ثالثون: ويقال

  .يوم العروبة: ويوم اجلمعة

أُخيهما وبر، ومطِْفئُ اجلَمِر، ومكِْفئُ الظَّعِن، هذه ِصن، وِصنرب، و: عند العرب مخسة" أيام العجوز"و
وهي يف نوِء الصرفَة، ومسيت الصرفَة النصراف الربد وإقبال : الراوية الصحيحة عندهم؛ قال ابن كناسة

  .احلر

اليوم الذي " النفِْر"وم بعده؛ ألن الناس يستقرون فيه مبنى، وي" القَر"يوم األضحى، ويوم " النحر"ويوم 
أيام " املعدودات"عشرة ذي احلجة، واأليام " املعلومات"بعده؛ ألن الناس ينِفرون فيه متعجلني، واأليام 

أشِرق ثَِبري كيما : "مسيت بذلك لقوهلم: ويقال. التشريق، مسيت بذلك ألن حلوم األضاحي تشرق فيها
ِغرين."  

  .يت بذلك ألن اهلَدي ال ينحر حىت تشرق الشمسمس: وقال ابن األعرايب

  .سري الليل كله" اإلساد"سري النهار كله، و" التأِويب"و

  .يف الصيف" صاِئفَتهم"مريم يف قُبل الصيف، و" الدفئيةُ"مريتهم يف أول الشتاء، و" ِربِعيةُ القوِم"و

الذي " احلَِميم"مث " الصيف"مث يليه " الربيع"د إقبال الشتاء، مث يليه مطر الربيع األول عن" الوسِمي: "املَطَر
ة احلريأيت يف شد.  

إذا بلَّلته " ثَريت السويق: "شهر ثَرى، وشهر ترى، وشهر مرعى؛ ويقال: الندى، تقول العرب": الثَّرى"و
  ".ثَرى"باملاء، ويقال للعرق 

    

ى"بت والعرب تسمى الندي الشحم " نى"ألنه باملطر يكون، وتسمبت يكون، قال ابن أمحر" ندألنه بالن :  

 النَّدى في متِْنِه وتَحدرا تَعلَّى  كَثَوِر العداِب الفَرِد يضِربه النَّدى
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  .الشحم: املطر، والندى الثاين: فالندى األول

  : ء يرتل، قال الشاعرألنه من السما" سماء: "ويقولون للمطر

 وإن كانُوا ِغضابا رعيناه  إذا نَزَل السماء بأرِض قوٍم

  : ومنه يكون السيل، قال الشاعر" الواِبلُ: "الطَّلُّ وأشده: وأضعف املطر

ْل هوباِد ابِن سوالج ابن ادوْل  الجبوا وجاد وإن ادوا جميد إن  

 يريد أن أكلها كثري اشتد "فإنْ ملْ يِصبها واِبلٌ فَطَلٌّ":  يزيد عليهم يف كل حال، وقال اهللا تعاىليريد أنه
  .املطر أو قلَّ

  باب النبات 

  .هو اليابس، وال يقال له رطْباً حِشيش" احلَِشيش"هو الرطب، و" اخلَالَ"

والنجم والشجر ": ساق، قال اهللا عز وجلّما مل يكن على " النجم"ما كان على ساق، و" الشجر"و
  ."يسجدان

  .األصفر، يكون أبيض قبلُ مث يصفر؛ هذا قول ابن األعرايب" الزهر"األبيض، و: من النبت" النور"و

  .املرعى": األب"و

  .غَمرت املرأةُ وجهها: الغمرة ومنه قيل: يقال له" الورس"و

رمان " املَظُّ"بهرامج البر، و" الرنف"بهار الرب، و" العرار"خريي البر، و" اخلُزامى" يامسني الرب، و"الظَّيان"و
  .الرب

هو القُراص، قال : البابونج، ويقال" اُألقْحوان"بل هو نبت يشبهه، و: اِجلرِجري، ويقال" األيهقَان"و
  : األخطل

ى القُ كأنَّهنَد غتسٌلمناِص مطَّاِر  ربيِت ع من ِس أو خَاِرجربالو  

ما ملُح من " احلَمض"األشنان، وهو احلمض، و" احلُرض"الباذَروج، و" احلَوك"، و"الذّرق احلَندقوق"و
ذَاب، الس" الفَيجن"اخلُلَّة خبز اإلبل، واحلَمض فاكهتها، و: ما حال، تقول العرب" اخلُلَّة"النبت، و

فالنٌ أمحق من : "، ومنه يقول الناس"الرجلَة"البقلة احلمقاء، وهي " الفَرفَخ"بصل الرب، و" العنصل"و
وأصلها بالفارسية " الفَصافص"الرطبة، وهي أيضاً " ، والقَضب"من ِرجِله: "والعوام يقولون" ِرجلٍة

" اجلادي"هو البقَّم، و: هو األيدع، ويقال: األخوين، ويقالدم " العندم"الوسيمة، و" الِعظْلَم"إسِبست، و

اِخلطمي، " الِغسل"، و"الرقان"، و"الرقُون"احلناء، مقصور مهموز، وهو " اليرنأ"الزعفران، و" الريهقان"و
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" الشِقر" والربدي،: مقصور مهموز" احلَفَأ"هو نبت يشبهه، و: عنب الثعلب، ويقال: مقصور" الفَنا"و

جزر الرب، " اِحلنزاب"شيء ينبت يف أصول الكَبر كأنه خيار، و" اللَّصف"شقائق النعمان، واحدة شِقرة، و
شجر " الوقْل"شجر طيب من شجر البادية، ورمبا مسوا العود رندا، و" الرند"جزر البحر، و" القُسط"و

اخلالف، " الصفصاف"املقل بعينه واحدته خشلة، و" شلُاخلَ"املُقْل، واحدته وقْلةٌ، وهو الدوم، و
" الشري"الصرب، و" املَقِْر"احلبة اخلضراء، و" البطْم"هو الِفرصاد، و" التوت"شجر البان، و" الشوع"و

" احلَبلة"املَرزجوش، و" العنقَز"الصمغ األمحر، و" الصرب"حبه، و" اهلَبِيد"، و"اخلُطْبان"احلنظل، وهو 

: وهو اخلمر، وهو بالفارسية زركون، أي: الكرم، قال األصمعي" الزرجون"و" اجلَفْنة"الكرم، وكذلك 

من أحب أن : "التني، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم" البلَس"اخلوخ، و" الِفرِسك"لون الذهب، و
ما نبت على شطوط األار منه " العبِري"در الربي، والس" الضال"، و"يرق قلبه فليدِمن أكلَ البلَس

  .وعظُم

  باب أسماء القطنية 

السمسم، " اجلُلْجالن"الباِقال، و" الفول"اخلُلَّر، وهو شيء يشبه املاش، و" اجلُلُبان"العدس، و" البلُس"
ضرب من الشعري رقيق القشر صغار احلب، " السلت"اجلاورس، و" الدخن"الكزبرة والكَرويا و" التقْدة"و
  .حب العصفُر، وهو الِفرِطم" اإلحريضة"و

  باب النخل 

    

، "اجلَِريد"اليت تيبس فتصري مثل الكتف، و" الكَربة"أصل السعفة اليت تيبس، ومجعها كَرانيف، و" الِكرنافة"
اجلُمار، وهو قُلْب النخلة، وقَلْبها، وِقلْبها، " اجلَذَب"، و"الكَثَر"السعف، واحدها عِسيب، و" العسب"و

فإذا " الطَّلْع"الفَِسيل، واحدها وِدية، وأول محل النخل " الوِدي"، و"األشاء"واجلمع ِقلَبةٌ، وصغار النخل 
ل أن إذا استدار واخضر قب" اجلَدال"مث " السياب"مث " البلَح"مث " اإلغريض"وهو " الضحك"انشق فهو 
أزهى يزِهي، فإذا بدت فيه نقط من اإلرطاب فهو : إذا امحر، يقال" الزهو"إذا عظم، مث " البسر"يشتد، مث 

"كِّتوب فهي " مبه"فإن كان ذلك من قبل الذنذَنذنوب"وهو " مدة"فإذا النت فهي " التفإذا بلغ " ثَع
  ".منسبتة"فإذا عمها اإلرطاب فهي " حلقانة"ها فهي فإذا بلغ ثلثي" مجزعة"اإلرطاب نصفها فهي 

  ".العفَار"و" الصقر"وأهل احلجاز يسمون الدبس . اللِّيف، واحده خلبة" اخللب"و

  .تلقيح النخل": اإلبار"و
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  .كله الصرام" القَطاع"و" الِقطاع"و" اِجلرام"و" اجلرام"و" اِجلداد"و" اجلَداد"و" اجلَباب"و" اِجلباب"و

  .وال يقال فحلٌ" فَحال النخل"وهو 

  ".إهان"و" عرجون"الِكباسة، وعودها " الِعذْق"النخلة نفسها، و" العذْق"و

  .ما عليه البسر" الِعثْكال"و" الشمراخ"و

  .أيضاً" اجلَِرين"ويسمى " ِمربد"وموضع التمر الذي جيمع فيه إذا صرم 

  . وال واحد له"احلاِئش"و" الصور"وِجماع النخل 

  باب ذكور ما شهر منه اإلناث 

  .اليعاقيب ذكور احلَجل، واحدها يعقُوب، والسلَك الذكَر من فراخها، واألنثى سلَكَةٌ

  .واخلَرب ذكر احلُبارى

ذكر القَماِري روساق ح.  

  .هو الصدى: والفَياد ذكر البوم، ويقال

  .اواليعسوب ذكر النحل وهو أمريه

 - بفتح الظاء -واحلُنظُب، والعنظُب ذكر اجلَراد، وقرأته يف كتاب سيبويه العنظُباء باملد، فأما احلُنظَب 

  .فذكر اخلنافس، وهو أيضاً اخلُنفُس

  .واِحلرباء ذكر أم حبني

  .والعضر فُوط ذكر العظاِء

  .والضبعانُ ذكر الضباع

  .واُألفْعوانُ ذكر األفاعي

  .عقْربان ذكر العقاربوال

  : والثُّعلُبانُ ذكر الثعالب، قال الشاعر

  لَقد ذَلَّ من بالَتْ عليِه الثَّعاِلب  أرب يبوُل الثُّعلُبان ِبرْأسِه

  .سلَحفية:  ويقال- بتحريك الالم وتسكني احلاء -والغيلم ذكر السالِحِف، واألنثى سلَحفاة 

  .كر الضفادعوالعلْجوم ذ

  : والشيهم ذكر القنافذ، قال الشاعر

  لَترتَِحلَن ِمنِّي على ظَهِر شَيهِم  لَئن جد أسباب العداوِة بيننا
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  .واخلُزز الذكر من األرانب، ومجعه ِخزان

  .واحليقُطان ذكر الدراج

  .والظَّليم ذكر النعام

  .سنانريوالِقطُّ والضيونُ ذكر ال

  باب إناث ما شهر منه الذكور 

  .األنثى من الذئاب ِسلْقَة وِذئْبة

  .واألنثى من الثعالب ثُرملة وثَعلَبة

  .واألنثى من الوعول أرِوية وثالث أراِوي إىل العشر، فإذا كثرت فهي األروى

  .واألنثى من القرود ِقشة وِقردة

  .واألنثى من األرانب ِعكِْرشة

  .من العقبان لَقْوةواألنثى 

  .واألنثى من األسود لَبوءة بضم الباء وباهلمزة

  .واألنثى من العصافري عصفُورة

  .واألنثى من النمور نِمرة

  .ومن الضفادع ِضفْدعة

  .ومن القنافذ قُنفُذة

  .ويقال ِبرذَون وِبرذَونة

  باب ما يعرف واحده، ويشكل جمعه 

  .الغبار:  العثْان مجعه عواِثن وال يعرف هلما نظري، والعثانالدخانُ مجعه دواخن، وكذلك

  .امرأة نفَساُء، ومجعها ِنفاس وناقة عشراء ومجعها ِعشار

 وهو األمر -وكذلك اجلُلَّى . الكُبر والصغر: ومجع رؤيا رؤى، والدنيا دنى مثل الكربى والصغرى، تقول
  . مجعها جلَل-العظيم 

  .مجعه ِكروانوالكَروان 

  .واِملرآة مجعها مراِء

  .والّألمة الدرع مجعها لُؤم على مثال فُعل، على غري قياس، كأنه مجع لُؤمة
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  .واِحلدأَة الطائر مجعها ِحدأٌ وِحدآن

  .والبلَصوص طائر ومجعه البلَنصى على غري قياس

  .أَحاٍظ على غري قياٍساحلَظُّ مجعه حظوظٌ وأَحظٌّ على القياس، وأَحٍظ و

    

 ألن أصلها السني؛ فأبدلوا من إحدى السينني تاء؛ استثقاالً الجتماعهما -طَست واجلمع ِطساس بالسني 
يف آخر الكلمة، فإذا مجعت فَرقَت بينهما األلف، فرددت السني، ومثلها ست أصلها ِسدس، وذلك أنك 

  .سيس وطسيسة، إذا أنثَتطُ: سديسة، وتقول: تقول يف تصغريها

سبت وسبوت وأسبت، وأحد وآحاد، واالثنان ال يثىن وال جيمع؛ ألنه مثىن، فإن : وتقول يف مجع األيام
أحببت أن جتمعه كأنه لفظ مبىن للواحد قلت أثانني وثالثاء وثَالثاوات، وأربعاء وأربعاوات، ومخيس 

  .جمعوأخِمساء وأخِمسة وجمعة وجمعات و

هواحملرم واحملرمات، وصفَر وأصفار، وشهر ربيع وشهور ربيع، وكذلك شهر : وتقول يف مجع الشهور
رمضان وشهور رمضان، ورجب وأرجاب، فإن أفردت قلت أربعاء، وأرِبعة ورمضانات وجماديات 

جة، وربيع الكأل ية وذوات اِحلجداالت وشواويل وذوات القَعة وربيع اجلدول وشعبانات وشوِبعع أرم
  .أربعاء والسماُء إذا كان مطراً جتمع سِمياً وإذا كان السماء نفسها سمواٍت

  باب ما يعرف جمعه، ويشكل واحده 

  .الذَّراِريح واحدها ذُرحرح وذُراح وذُروح

صريران مان بضم امليم، وواحد املُصرصواملصارين واحدها م.  

  .ة واألار واحدها فُوهة، وأفواه الطّيب واحدها فُوهوأفواه األِزقَّ

والغرانيق طري املاء واحدها غُرنيق، وإذا وصف ا الرجال فواحدهم غُرنوق وِغرنوق وهو الشاب التام 
  .الناعم

  .و فُرادى مجع فَرد

  .آِونةٌ مجع أوان على تقدير زمان وأزِمنة

  .واحدها الذي وأُلو النهى واحدها ذو، وذَوو وأُلو سواءاألوىل يف معىن الذين 

  .فالن من ِعلْية الرجال واحدهم عِلي مثل صيب وِصبية

  .الشمائل واحدها ِشمال قال الشاعر، وهو عبد يغوثَ بن وقّاٍص احلارثي

ها ألَمالمةَ نَفْعالم لما أنِشماِليا؟  تَع مي أخي منقليٌل وما لَو  
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  .ال واحد هلا: شد وأَشد، مثل قَد وأَقُد، ويقال: أشده واحدها أشد ويقالبلغ 

  .سواِسية واحدها سواء على غري قياس

هم : وقال قتادة. الزبانية واحدهم ِزبِنية مأخوذ من الزبِن وهو الدفع، كأم يدفعون أهل النار إليها
  .الشرط عند العرب

  .مءوالكَمأة واحدها كَ

  .من قال أُالك فواحدهم ذاك ومن قال أولئك فواحدهم ذلك: قال الكسائي

  باب معرفة ما في الخيل، وما يستحب من خلقها 

  .يستحب يف األذنني الدقَّةُ واالنتصاب، ويكره فيهما اخلَذا وهو استرخاؤمها

  : قال الشاعر

 ا أطْرافُ َأقْالِمكأن آذانَه  يخْرجن من مستطيِر النَّقْع داِميةً

  : ويستحب يف الناصية السبوغُ، ويكره فيها السفا وهو ِخفّة الناصية وِقصرها، قال عبيد

ربضبيرا مخَلْقُها تَض  بيبهها السجو ينشَقُّ عن  

  : وقال سالمة بن جندل. وهو شعر الناصية

سِغٍل لَيفَى وال أقْنَى وال سطى دوا  بأسعبوِبيركِْن مقَفّي الس ء  

  : قال الشاعر. والسفا يف البغال واحلمري حممود

  سفْواء تَردى ِبنَسيج وحده  بِه معتَِجراً ِببردِه جاءتْ

  .سفْواء ههنا السريعة يعين بغلة: قال ابن كَيسان

  .واحملمود منها املعتدلة، وهي اجلَثلةويكره أيضاً من النواصي الغماء وهي املُفِْرطة يف كثرة الشعر، 

  .ويستحب يف اخلَد األسالة واملَالسة والرقَّة وذلك من عالمات الِعتِق والكَرم

  : ويستحب يف اجلبهة السعة، ولذلك قال امرؤ القيس

نراِة الِمجهةٌ كَسبلها ج  قْتَِدرالم اِنعالص ذَّفهح  

نس: وارالت.  

  : ستحب يف العني السمو واِحلدة قال أبو داودوي

 مفْزعِة الكَلِْب إلى  طاِمح الطَّرِف طَويٌل

نِْك حديدِف والمقوِب والقَلِْب  الطَّررب والع  
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وهم يصفوا بالقَبل والشوس واخلَوص وليس ذلك عيباً فيها وال هو خلقة، وإمنا تفعله لعزٍة قالت 
  : اخلنساء

  تُباري بالخُدوِد شَبا العوالي  أن رأيتُ الخَيَل قُبالً ولما

ويستحب يف املَنِخِر السعة ألنه إذا ضاق شق عليه النفَس فكتم الربو يف جوفه، فيقال له عند ذلك قد كَبا 
    : قال امرؤ القيس. الفَرس وهو فَرس كاب، ورمبا شق منِخره

باِعلها مكَِوجاِر الض نِْخر  ِهر فَمنْهإذا تَنْب تُريح 

  : وقال آخر

  لها منِْخر مثُل جيِب القَميِص

  : ويستحب يف األفواه اهلَرت وهو السعة، قال الشاعر

  أسيٌل طويُل ِعذاِر الرسن  قَصير ِعذاِر اللِّجاِم هريتٌ

أسيل طويل عذار : " أنه قصري اخلد، وكيف يريد ذلك وهو يقول"قصري عذار اللِّجام: "مل يرد بقوله
: الرسن؟ ولكنه أراد أنه هريت، وأن مشق ِشدقَيه من اجلانبني مستطيل، فقد قصر عذار جلامه، مثَّ قال

ألن الرسن ال يدخل يف فيه شيء منه كما يدخل فأس اللجام؛ فعذار رسنه طويل " طويل عذار الرسن"
  : ، وقال أبو داودلطول خده

 يِضلُّ فيِه الشَّكيم مستَجافٌ  وهي شَوهاء كالجواِلِق فُوها

  : وقال طُفَيل الغنوي. فأس اللجام: الشكيم

  وإن يلْقَ كَلْب بين لَحييِه يذهِب  كأن على َأعطافِه ثَوب ماِئح

  :  واجلُسأَةُ قال الشاعرويستحب يف العنق الطول واللني ويكره فيها القصر

  إلى كَِتفَيِن كالقَتَِب الشّميِم  الِعناِن ِبغُصِن باٍن مالِعبةُ

وقد فرق سلْمان بن ربيعة بني الِعتاق واهلُجِن باألعناق، فدعا بطست من ماء فوضعت باألرض، مث 
نجمث شرب ه كَهبنمت اخليل إليها واحداً واحداً، فما ثَىن سجعله عتيقاً، قُد كَهبنثِْن سوما شرب ومل ي ،ه

  .وذلك ألن يف أعناق اهلجن قصراً فهي ال تنال املاء على تلك احلالة حىت تثْين سنابكها

  : قال الضيب. ويستحب ارتفاع الكتفني واحلارك والكاهل

 إشْرافٌ وتَقْبيب إفْراغ  وكاِهٍل ُأفِْرع فيِه مع ال
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  .فاملُشِر: واملُفْرع

ويستحب من الفرس أن يشتد مركَّب عنقِه يف كاهله؛ ألنه يتساند إليه إذا أحضر، ويشتد حقْواه ألما 
  .معلّق وِركَيه وِرجلَيه يف صلْبه

  : ويستحب ِعرض الصدر قال أبو النجم

كَلْكَلُه ِف عريضوالج نْتَِفجم  

ؤجر؛ فأما اجلُؤدر والكَلْكَلُ الصوقال عبد اهللا بن .  فيستحب فيهما الضيق- ومها شيء واحد - والز
سليم الغامدي :  

تقاِربم رهوقٌ زيريس  الثَِّفناِت ضض طَي اللّباِن شديد بحر  

جودة الطي؛ فَوصفه كما ترى بضيق الزور : يريد أنه طُوي كما طُِويت البئر باحلجارة، والضرس: قال
  .إن الفرس إذا دق جؤجؤه وتقارب ِمرفقاه كان أجود جلريه: سعة اللّبان، وفرق بينهما، ويقالو

ويكره الدنن وهو وهو تطامن الصدر ودنوه من األرض، . ويوصف أيضاً بارتفاع اللّبان وحيمد ذلك فيه
  .وهذا أسوأ العيوب

ِطواء كَشِفه وانويه وجبنديويستحب ِعظَم جحه ولذلك قال اجلَع :  

  يرِجع إلى دقٍّة وال هضِم  على زفْرٍة فَتم ولم خيطَ

  .كأنه زافر أبداً من ِعظَم جوفه، فكأنه زفَر فخيط على ذلك: يقول

مل يسبق احلَلْبة فرس أهضم : فَرس أهضم وهو عيب، قال األصمعي: واهلَضم انضمام أعايل الضلوع، يقال
  .طّ، وإمنا الفرس بعنقه وبطنِهقَ

  : ويكره تطامنها ولذلك قال امرؤ القيس. ويستحب إشراف القَطاة وهي مقعد الردف

  كأن مكان الردِف منه على راِل

  .فرخ النعامة، وهو مشِرف ذلك املوضع: والرأْل

  : شدِة الصلْب، قال النِمر بن تولَبأن ترفع أذناا يف العدِو، ويقال ذلك من : ويستحب يف اخليل

  تَخاُل بياض غُرِتها ِسراجا  جموم الشَّد شاِئلَةُ الذُّنابى

  : ويستحب طول الذَّنب ولذلك قال امرؤ القيس

 تَسد بِه فَرجها من دبر  لها ذَنَب ِمثُْل ذَيِل العروِس

  .د ما بني ِرجلَيها تسده بذنبهامل يرد بالفرج ههنا الرحم، وإمنا أرا

ذاِئلٌ : ذَيالٌ يراد أنه طويلٌ طويل الذنب، فإن كان الفرس قصرياً وذنبه طويالً قالوا: وقالوا يف صفة الفرس
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  .واألنثى ذاِئلَةٌ أو ذَيال الذَّنب فيذكرون الذنب

اختره طويل : قال يل أعرايب: ألصمعيقال ا: ويستحب طول الشعر وِقصر العسيب قال أبو حممد بن قتيبة
  .الذّنب قصري الذنب، يريد طول الشعر وقصر العسيب

    

عرق يستبطن الفَِخذَين حىت يصري إىل احلافر، فإذا هِزلت الدابة : ويستحب يف الفرس شنج النسا والنسا
ن كأنه حية، وإذا قَصر كان أشد ماجت فَِخذاها فخفى، وإذا مسنت انفلقت فخذاها فجرى بينهما واستبا

  : لرجله، وإذا كان فيه توتري فهو أسرع لقبض رجليه وبسِطهما، غري أنه ال يسمح باملشي، قال الشاعر

  ِبشَِنٍج موتِّر األنْساِء

  : منها الظَّبي قال أبو دواد: ومن احليوان ضروب توصف ِبشنج النسا وهي ال تسمح باملشي

  ِء نَباٍح من الشُّعِب  ِنِج األنْساوقُصرى شَ

  .يعين الظِّباء

  .ومنها الذِّئْب وهو أقْزل، وإذا طُرد فكأنه يتوجى

  : ومنها الغراب وهو حيجل كأنه مقيد، قال الطِّرماح

شَِنج ناِح كأنَّهِرقُ الجالنَّسا ح  دقيم الظّاعنين اِر إثْرفي الد  

جنسا يستحب يف الِعتاق خاصة، وال يستحب يف اهلَماليجفكأن شالن .  

ويستحب يف الكَفَِل االمالس واالسِتواء ويكره فيه الفَرق وهو إشراف إحدى الوِركَين على األخرى، 
  : ولذلك قال الشاعر

  لها كَفٌَل كَصفاِة المسيِل

  : وقال آخر

  لها كَفٌَل مثُل متِْن الطِّراِف

  .القُبةُ من أدم: لطِّرافوا

حيصموالت ِدماجقال الشاعر. ويستحب يف القوائم االن :  

رموأح ا سماُؤهيباِج أمحوُل  كالدفَم هضا أرا وأميفَر  

  .قوائمه: أعاليه، وأرضه: مساؤه

  : ولذلك قال أبو دواد" ِقصر ساقَيه"ويستحب 
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  ضٍب فُوجَئ بالرعِب  ساقَا ظَليٍم خَا لها

  : وقال آخر

  لها متن عيٍر وساقَا ظَليٍم

 أن يكون ما فوق الساقني من فخذيه طويالً؛ فيوصف حينئذ بطول القوائم قال - مع ذلك -ويستحب 
  : الشاعر

بجِرماحاً شَر كأن بلْهس  وجمراِة دوفي الس حملته  

باجليم، فإن كان يف اليدين والصلب فهو " التجنيب"وهو " توتري"و" ناٍءانِح"ويستحب أن يكون يف رجليه 
  .باحلاء غري معجمة، هذا قول األصمعي" التحنيب"

  : قال أبو دؤاد

لَهأسه ا الماءديِن إذا موفي الي  نيبليِن تَججقليٌل وفي الر ثَنْي  

  : وقال العماين

دِظيٍف أحو عظْم ى لهباتر  

وقد " األقْمع"و" األدرم"وهو الذي حد طرفه، ويكره منها " التأنيف"و" التحديد"ويستحب يف العرقوب 
  .بينا هذا يف باب العيوب

  : قال اجلعدي. ويستحب أن تكون األرساغ غالظاً يابسة

اِغِه كأنسِب  تماثيَل أرعوٍل على مشرو ِرقاب  

  : امرؤ القيس: قال. فيها" املَعر"ة سوداء لينة، ويكره ويستحب أن تكون ثُننه تام

  ِب سود يِفين إذا تَزبِئر  ثُنَن كَخَوافي العقا لها

يرجعن إىل " يِفئْن: "وقال بعضهم. إذا كثر" قد وىف شعره: "يكثرن، يقال: أي" يفني"تنتفش، و: تزبئر
  .هي لينة: مواضعهن، أي

إذا مل يكن معه انتصاب وإقبالٌ على احلافر؛ فإذا كان منتصباً مقبالً على احلافر " ِقصر الرسغ"ويستحب 
  .والقَفَد عيب، قال أبو عبيدة والقَفَد ال يكون إال يف الرجل" أقْفَد"فهو 

أن تراها تتقشر، وتكون سوداً أو : يف الرجل" النقَد"ويستحب أن تكون احلوافر ِصالباً غري نِقدة، و
ِصالباً، وفيها تقعب مع سعة؛ قال " نسورها" ال يبيض منها شيء؛ ألن البياض فيها رقَّة، وتكون خضراً

  : عوف بن عطية بن اخلَِرع
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 الفأر فيِه مغَارا يتَّخذُ  لها حافر مثُل قَعِب الوليِد

  : وقال اآلخر

  ِحليس بمصطَر وال ِفرشَا  وْأٍب للحصى رضاِح بكلِّ

  .املُنبطح: الضيق، والِفرشاح: املقعب، واملصطر: والوأب

  باب عيوب الخيل 

  .استرخاء أصول األذنني على اخلدين: يف األذن" اخلَذَا"

  .بياض يعلو الناصية" السعف"و

  .احِديداب يكون يف األنف، وذلك يكون يف اهلُجِن" القَنا"و

  .موم يف اخليل، وحممود يف البغالِخفَّة الناصية، وهو مذ" السفَا"و

  .أن تغطِّي الناصية عينيه" الغمم"و

  .ابيضاض األشفار مع الزرق" اإلغْراب"و

  .غلظٌ يف العنق" القَصر"و

  .يبس املَعِطف" اجلُسأة"و

  .انفراج يكون يف غَراضيب أعايل كتفي الفرس، مما يلي الكاهل" الكَتف"و

    

عنق : "يقال" اهلَنع"فإذا اطمأنت من وسطها فذلك " فرس أَدنُّ: "نينة يف أصل العنق، يقالطمأ" الدنن"و
  ".هنعاء

  .دخول إحدى الفَهدتني وخروج األخرى: يف الصدر" الزور"و

  ".فرس أهضم: "استقامة الضلوع ودخول أعاليها، يقال" اهلَضم"و

  ".فرس مخطَف: " من بطنه، يقالحلوق ما خلف املَحِزِم" اإلخطاف"و

، "قلَّما طالت صقْلة فرٍس إالَّ قَصر جنباه: "الطويل الصقلة، وهي الطِّفِْطفة، يقال: من اخليل" الصِقل"و
  .وذلك عيب

  ".فرس أثْجلُ: "خروج اخلاصرة ورقَّة تكون يف الصفاق، يقال" الثَّجلُ"و

  ".البزخ"لصهوة وترتفع القَطَاة؛ فإن اطمأنت القطاة والصلب فذلك أن يطمئن الصلْب من ا" القَعس"و

  ".فرس أقْعس، وأبزخ، وأفْرق: "إشراف إحدى الوركني على األخرى، يقال" الفَرق"و
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  .التواء عِسيب الذنب حىت يربز بعض باطنه الذي ال شعر عليه" العسل"و

  .أكثر من ذلك" الكَشف"و

  .ن يعِزل ذَنبه يف أحد اجلانبني، وذلك عادة ال ِخلقةأ" العزل"و

  .بياض الذنب" الصبغ"و

  .أن يبيض عرضه، وذلك عيب" الشعل"و

  .تباعد ما بني الكعبني" الفَحج"و

  .رخاوما" احلَلَل"اصطكاك الكعبني، و" الصكَك"و

  .بعد ما بني اليدين" البدد"و

  .سغ وإقباله على احلافر؛ وال يكون القفد إال يف الرجلانتصاب الر" القَفَذُ"و

حنو من ذلك، إال أنه أقلُّ " التوجيه"تداين الفخذين وتباعد احلافرين يف التواء من الرسغني، و" الصدف"و
  .منه

  .التواء الرسغ من عرضه الوحشي" الفَدع"و

؛ فإذا كان فيهما "فرس أقْسط: "، وذلك عيب، يقالأن تكون رجاله منتصبتني غري منحنيتني" القَسط"و
 يف الرجلني، - باجليم -التجنيب : قال األصمعي". التجنيب"احنناء وتوتري؛ فذلك حممود يف اخليل، وهو 

  . يف الصلب واليدين- باحلاء -" التحنيب"و

وهو الذي عظمت " األدرم"ومن العراقيب . أن يعظم رأسه وال حيد، وذلك عيب: يف العرقوب" القَمع"و
  ".املُؤنف"طَرفه، فإذا حدت إبرته فهو حممود، وهو : إبرته أي

الواسع، وهو " األرح"و. هو الضيق، وذلك عيب" املُصطَر"واحلافر . أن تراه كاملتقشر: يف احلافر" النقَد"و
  .حممود

  . له بيضة واحدةوهو الذي" فرس أشرج: " يقال- متحرك الراء -" الشرج"و

  باب العيوب الحادثة في الخيل 

وحترك الشظا كانتشار العصب، " العجاية"انتفاخ يف العصب لإلتعاب، والعصبة اليت تنتشر هي " االنتشار"
غري أن الفرس النتشار العصب أشد احتماالً منه لتحرك الشظا، والشظا عظَيم الصق بالذراع؛ فإذا حترك 

  ".قد شِظي الفرس: "قيل

  .ورم يكون يف أُطْرة حافره" الدخس"و

  .أطراف عصٍب تفترق عند العجاية، وتنقطع عندها، وتلصق ا" الزوائد"و
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  .جسوء يف رسغ ِرجله وموضع ثنتها لشيء يصيبه فيه من الشقاق أو املشقَّة" العرن"و

  .إىل أوِظفته، وهو تشقُّق يصيبهايصيبه يف أرساغه، ورمبا ارتفع " الشقَاق"و

كل ما حدث يف عرقوبه من تزيٍد أو انتفاخ عصٍب، وهو يكون يف عرض الكعب من ظاهٍر أو " اجلَرذ"و
  .باطٍن

  .داء يأخذ يف الرسغ، فَييبس عروق الرسغ حىت يقلب حافره" السرطان"و

  .يته من اليد األخرى فرمبا أدماها، وذلك لضعف يدهأن يصك بعرض حافره عرض عجا" االراش"و

  .شيء يشخص يف وظيفَيه حىت يكون له حجم ليس له صالبة العظم الصحيح" املَشش"و

  .شق يف احلافر من ظاهره" النملة"و

  باب خلق الخيل 

  .ما فوق الناصية من منِبتها بني األذنني": قَونس الفرس"

  .خر الرأس وهو معِقد العذار خلف الناصيةِجماع مؤ": القَذَال"و

  .موِصل العنق يف الرأس، فإذا طال الفائق طال العنق": الفَائق"و

  .عظم ناتئ يف كل جبني" العصفور"و

  .الوقْب الذي أمام الصدغ": قَلْت الصدغ" و

  .موضع الرسن من األنف": املَرِسن"و

  .ف، ويف اجلَحفلة فيد وهو الشعر الذي عليهاما تناول به العلَ": اجلَحافل"و

  .الشعر الذي على العنق": العرف"اللحم الذي ينبت عليه العرف؛ و": املعرفَةُ"و

  .أصل العنق": القَصرة"و

  .عصبتان بينهما العرف": الِعلْباوان"و

  .ما جرى عليه اللَّبب": اللَّبان"و

  .ثُغرة النحر": البلْدة"و

    

  .وكل شيء من الظهر فيه فَقَار فذلك الصلب

  .فروع الكتفني، وهو أيضاً الكاهل": احلاِرك"و

  .أسفل من ذلك": املَنِسج"و

  .مقدم املنسج": الكاِثبة"و
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  .وهو بياض يكون من أثر الدبر" صرد"ويف الظهر 

  .مقْعد الفارس": الصهوة"و

  .مقعد الردف": القَطَاة"و

  .يف أعاليهما موقع دفَّيت السرج من جنب الفرس" عداناملَ"و

  .رؤوس الوركني من أعاليهما" احلَجبات"و

  .مها اجلَجبتان" احلَرقَفتان"و

  .سواء، ومها رؤوس الفخذين يف الوركني" احلاِرقتان"و" املوِقفان"و

  .موضع الرقْمتني من است احلمار: منه" اجلاِعرتان"و

  ".هلْبه"وشعره " العسيب" أصل الذنب وعظم الذنب، وجلدته "العكْوة"و

  .بني أصل اخلُصية وفَقْحته، ومن األنثى بني ظَبيتها وضرا" الِعجان"و

  .حلمتان ناتئتان مثل الِفهريِن: يف الزور" الفَهدتان"و

  .ما جرى عليه احلزام" محِزمه"و

  .رسحيث يقع عِقبا الفا" املَركَلُ"و

  .ما ظهر من أعايل ضلوع اجلنب" حصري اجلَنب"و

كل ذلك قريب بعضه من بعض، وهو اخلاصرة " احلَقْو"و" األيطَل"و" القُرب"و" الشاِكلة"و" املَوِقف"و
  .وما يليها

  .عرقان مكتنفان السرة" احلَاِلبان"و

  .قدام السرة حيث ينقُب البيطَار" املَنقَب"و

  .وعاء جردانه" بالقُن"و

  .مثل احلَلَمتني قد اكتنفا القُنب من خارج" الثُّعروران"و

  .جلدة البيضتني" الصفَن"و

  .الذي تراه مرتفعاً عن الغرمول ِقطَعاً كأنه ِسحاء" القَرف"و

  .البياض الذي يف وسط الغرمول" احلَلَق"و

  .لضرع هي خيفحلم الضرع، وهلا أربعة أطْباء، وجلدة ا" الضرة"و

  .ثقب خيرج منه الشخب، ومن الذّكر ماؤه وبوله" اإلحليل"و

  .جمرى الروث" اخلَورانُ"و

  .الرحم" الظَّبية"و
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  .وهي شِظية الصقة بالذراع ليست منها". إبرة"ويف رؤوس املرفقني 

  .العظم املدور الذي يتحرك على رأس الركبة ومها اثنان" الداِغصة"و

ومها منثىن " مأِبضان"ويف باطن الركبتني " شِظي الفرس"عظم الصق بالركبة، فإذا شخص قيل " ظَىالش"و
ومها " أشجعان"ومها حرفا وظيفي اليدين، وفيهما " قَيدان"الوظيفني من باطن الركبتني، ويف الوظيفني 
  .عظمان شاخصان يف الوظيفني من باطنهما

  ".السعدانات"تكونان يف باطن اليدين، وأسفل منهما هناةٌ كأما األظفار تسمى عصبتان " العجايتان"و

" أمرد"ومها الشعر الذي يكون على مؤخر الرسغ، فإن مل يكن مث شعر فهو " ثُنتان"ويف الوظيفني 

  .وهو موِصل الوظيف يف الرسغ" حوشب"ويف الوظيف ". أمعر"و" أمرط"و

  .بني الثُّنة واحلافر، والعامة تسميها السكُرجة" انأُم الِقرد"و

  .طرف مقدم احلافر" السنبك"و

  .ما أحاط باحلافر من الشعر" األشعر"و

  .ما أحاط باألشعر" إطار احلافر"و

  ".صحن"عن ميني السنبك ومشاله؛ ويقال جلوف احلافر " احلَاِميتان"و

  .لنوى واحلصىيف باطنه كأا ا" النسور"و

  .مؤخره" ألْية احلافر"و

  .ما نتأ من اللحم يف أعايل الفخذين" الكاذَتان"و

  .مضرب الفرس بذَنبه على فخذيه" اجلاِعرتان"و

  .ِعرقان مستبطنا الفخذين" الفاِئالن"و

  .عرقان قد استبطنا الساق" النسيان"و

  .حلم الساق" احلَماة"و

  .ومها حد كل عرقوب من ظاهر" انإبرت"ويف العرقوبني 

  ".ِطحالٌ"وليس للفرس : قال أبو عبيدة" ظُنبوبان"ويف وظيفي ِرجليه 

  .الظهر: احلاِرك، ومن احلمار: من الفرس" السيساء"و

  .هو األكحل من اإلنسان: من الفرس والبعري" األبجل"و

  .طريهو األبقع من الشاء والكالب وال: من اخليل" األبلَق"و

  : قال النابغة". فرس ذائل"الفرس الطويل الطويل الذنب؛ فإن كان طويل الذنب قصرياً قيل " الَّذيال"و
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 أوصاِل ذَياٍل ِرفَن على  بكلِّ مجرٍب كاللَّيِث يسمو

  .فحول الالم نوناً" ِرفَلٍّ"أراد 

  .مينع القياد" جرور"فرس 

  .ينقاد" قَئُود"وفرس 

  .السريع السمن: من اخليل" ياطاِملش"و

  .الذي ال يسمن" اِمللْواح"و

  .احلَِفي من اخليل" الوِقع"و

  .الذي ال حيفى" الرجيلُ"و

  .الذي ال يعرق: من اخليل" الصلود"و

     : الكثري العرق؛ قال طرفة" اِهلضب"و

قٍُح ِمنذُكٍُر و نَاجيجع  ذُراٍت إذا ابتلَّ العبوِهض  

 مشدودات - بفتح النون -يف اإلبل " مسنفات" متقدمات، و- بكسر النون -" مسِنفات"ويف اخليل 
  .مجع ِسناٍف، وهو حبلٌ يشد به: بالسنف والسنف

  ".فَاِره: "ويقال للربذون، والبغل، واحلمار". كرمي"، و"جواد"، و"عتيق: "ويقال للفرس

ومل يكن له : قال". فاِرهاً متتابعاً: " بن زيٍد يخطَّأ يف قوله يف وصف الفرسكان عدي: قال األصمعي
  .علم باخليل

  باب شيات الخيل 

" أغشى"، وإذا ابيض رأسه كله فهو "أقْنف"، وإذا ابيض قفاه فهو "أصقَع"إذا ابيض أعلى رأسه فهو 

فإن كان بأذنيه نقش بياٍض " أصبغ" كلها فهو ، فإذا ابيضت"أسعف"، فإن شابت ناصيته فهو "أرخم"و
قدر الدرهم فما دون؛ فإن سالت غُرته ودقَّت ومل " القُرحة"ما فوق الدرهم، و" الغرة"، و"أذْرأُ"فهو 

 ؛ فإن"ِشمراخ"؛ فإن دقَّت وسالت وجلَّلت اخلَيشوم ومل تبلغ اجلَحفَلة فهي "العصفُور"جتاوز العينني فهي 

؛ فإن أخذت مجيع وجهه غري أنه ينظر يف سواد فهي "الشاِدخة"مألت اجلبهة ومل تبلغ العينني فهي 
فإن فَشت حىت تأخذ " لَِطيم"؛ فإن رجعت غرته يف أحد شقّي وجهه إىل أحد اخلدين فهو "املُبرِقعة"

؛ "أخيف"قاء واألخرى كحالء فهو ؛ فإن كانت إحدى عينيه زر"مغرب"العينني فتبيض أشفارمها فهو 
؛ فإن كان أبيض الرأس "ألْمظ"، وإن كان بالسفلى بياض فهو "أرثَم"فإن كان جبحفلته العليا بياض فهو 
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؛ فإن كان "آزر"، وإن كان أبيض العجز فهو "أرحل"، وإن كان أبيض الظهر فهو "أدرع"والعنق فهو 
بياض يبلغ " التحِجيل"و". أنبط"؛ فإن كان أبيض البطن فهو "فأخص"أبيض اجلنب أو اجلنبني فهو 

أن تكون قوائمه األربع بيضاً، حىت يبلغ البياض منها ثلث الوظيف أو نصفه " املُحجل"نصف الوظيف، و
ياض القوائم فإن أصاب الب" محجل"أو ثلثيه، بعد أن يتجاوز األرساغ وال يبلغ الركبتني والعرقوبني فيقال 

، وإن بلغ البياض "أبلَق"من التحجيل حقْويه ومغابنه ومرجع مرفقيه من جتبيب بياض يديه ورجليه فهو 
موصل الوظيف يف الذراع، فإن " اجلُبة"و" مجبب"من التحجيل ركبة اليد وعرقوب الرجل فهو فرس 

كان البياض بيديه دون رجليه فهو ، فإن "أبلَي مسرولُ"جتاوز البياض إىل العضدين والفخذين فهو 
فإن كان البياض يف يديه " أعصم اليمىن، أو اليسرى"فإن كان بإحدى يديه دون األخرى قيل " أعصم"

، وذلك إن جتاوز "محجل"، فإذا كان البياض برجليه دون اليدين فهو "أقْفَز"إىل مرفقيه دون الرجلني فهو 
، وإن كان "محجل الرجل اليمىن، أو اليسرى"اوز الرسغ فهو األرساغ، وإن كان بإحدى رجليه وجت

مطلَق يٍد، أو " "محجل ثَالَث"البياض كذلك متجاوز األرساغ يف ثالث قوائم دون رجل أو يٍد فهو 
وال يكون التحجيل واقعاً بيد أو يدين إال أن يكون معها أو معهما ِرجل أو ِرجالن؛ فإن قصر ". رجٍل

" أخدم"و" مخدم"فرس : يقال" التخدمي"ن الوظيف واستدار بأرساغ ِرجليه دون يديه فذلك البياض ع

فإن مل يستدر البياض وكان يف مآخري أرساغ رجليه أو يديه فهو " أرجل"فإن كان برجل واحدة فهو 
 يد ورجل من خالف فإن كان بياض التحجيل يف" منعلُ يِد كذا، أو رجل كذا، أو اليدين، أو الرجلني"

وهو يكره، وقوم جيعلون الشكال البياض الذي يف ثالث قوائم؛ وإذا كان حمجل يٍد أو " الشكال"فذلك 
هو ممسك األياِمِن مطْلَق األياِسر، أو ممسك األياِسر، أو ممسك األياسر مطلق "رجٍل من شق قالوا 

يقال فرس " التوقيف"ىل أسفل وال إىل فوق فذلك وإن أصاب األوظفة بياض ومل يعدها إ" األيامن
؛ فإن ابيضت الثُّنن كلها، ومل يتصل ببياض التحجيل، يف "أكْسع"فإن ابيضت أطراف الثُّنن فهو " موقَّف"

بياض يف عرض الذَّنب؛ فإن ابيض كله أو " الشعل"؛ و"أصبغُ"يٍد كان ذلك أو يف رجٍل أو أكثر؛ فهو 
  ".أصبغ "أطرافه فهو

  باب ألوان الخيل 

، وإن كانا أسودين فهو "أشقر"فإن كانا أمحرين فهو : بالعرف والذَّنب" األشقَر"و" الكُميت"فرق ما بني 
  .للذكر واألنثى سواء" الكُميت"بينهما، واألنثى وردة، واجلميع ِوراد، وورد أيضاً، و" الورد"و" كميت"

    

هو يف كالم العجم " الورد األغْبس"و" األدغَم"، وهو من احلمري "الديزج"م العجم يف كال" األخضر"و
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"دنمو"الس ،"نايبناب، وهو " الصقرته شعرةٌ بيضاء، ينسب إىل الصت، أو األشقر خيالط شيهو الكُم
  .اخلردل بالزبيب

ومما ال يقال له يم وال شية به .  لون كانهو املُصمت الذي ال ِشية به وال وضح، أي" البهيم"و
أن تكون به ": األمنر"األرقط، و": فاألبرش"؛ "األبلَق"و" األبقَع"و" املُدنر"و" األشيم"و" األمنَر"و" األبرش"

  .بقعة بيضاء، وبقعة أخرى أي لون كان

": األبقَع"لذي تكون به نكَت فوق البرش، وا" املُدنر"أن تكون به شامةٌ أو شام يف جسده، و": األشيم"و

  .الذي تكون يف جسده بقع ختالف سائر لونه

  باب الدوائر في الخيل، وما يكره من شياتها 

إن أبقى اخليل : وهي اليت تكون يف عرض زوره، ويقال" اهلَقْعة"مثاين عشرة دائرةً، يكره منها " الدوائر"و
وهي اليت تكون حتت اجلاعرتني " الناخس"وهي اليت تكون حتت اللِّبد، ودائرة " القالع"ودائرة ". املَهقُوع"

يف وسط اجلبهة، وليست تكره إذا كانت واحدة، فإن كان هناك دائرتان " اللَّطَاة"إىل الفاِئلَني، ودائرة 
  .وذلك مكروه، وما سوى هذه من الدوائر غري مكروه" فرس نطيح"قالوا 

  .يف مؤخره، أو ِشقِّه األمين:  تكون به شامةٌ بيضاء، أو غري بيضاءأن: ويكره يف األشيم

  .وقد اختلف فيه، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله أنه كان يكرهه" الشكال"ويكره 

  : إال أن يكون به وضح غريه، قال الشاعر" الرجل"ويكره 

   كَلَوِن الصرِف أرجُل أقْرحكُميتٌ  نَبيٌل ليس فيِه معابةٌ أِسيٌل

  .فمدح بالرجل ملا كان أقْرح

  باب السوابق من الخيل 

وذلك ألن رأسه عند صالَ الساِبِق، مث الثالث والرابع كذلك إىل التاسع، " املُصلَّى"، مث "السابق"أوهلا 
الذي " الِفسِكلُ" ذلك مل يعتد به، ومشددا، فما جاء بعد" السكَّيت"ويقال أيضاً " السكَيت"والعاشر 

  .جييء يف احللبة آخر اخليل

  باب معرفة ما في خلق اإلنسان من عيوب الخلق 

  .يف الفم وهو أن تتقدم الثَّنايا السفلى ذا ضم الرجلُ فاه فال تقع عليها العليا" الفَقَم: "من عيوب اخلَلْق

  .فل، فإذا تكلم تكاد أضراسه العليا متس السفلىلصوق احلنك األعلى باحلنك األس" الضزز"و
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  .ميلٌ يكون يف الفم، وفيما يليه من الوجه" الضجم"و

، فإذا دخل بعض كالمه يف بعض قيل "تمتام"أن يتردد املتكلم يف الفاء، فإذا تردد يف التاء فهو " الفَأْفَأَة"و
"املنطق إىل الثاء والغنيالذي يرجع لسانه يف" األلْثَغُ"و". بلسانه لَفَف .  

، "شطَر بصره يشِطر شطُوراً: "هو أن تراه كأمنا ينظر إليك وإىل آخر، يقال: يف البصر" الشطُور"و
، "غَِربت عينه تغرب غَرباً: "ورم يكون يف املآقي، يقال" الغرب"استرخاء اجلفون، و" واإلطراق

  .مثله، وهو ضيق العني مع ضعف البصر" الدوش"، وصغر العني وضعف البصر" اخلَفَش"و

عرض " الفَطَس"تأخر األنف يف الوجه وقصره، و" اخلَنس"قصره وصغر أرنبته، و: يف األنف" الذَّلَف"و
  .األنف وتطامن قصبته

  .اخلضرة يف األسنان" الطَّرامة"و

  .الصفرة فيها" القَلَح"و

  .قصر العنق" الوقَص"و

  .تطامنها" اهلَنع"و

املائل " األحدل"املتقارب األضراس، و: أيضاً" األلص"اتمع املنكبني يكادان ميسان أذنيه، و" األلَص"و
  .الشق

وهي خروج " البجرة"بياض يصيبها، وأكثر ما يعتري ذلك السودان؛ وتعتريهم أيضاً : يف الشفاه" اللَّطَع"و
  .السرة

زيغ بينها وبني عظم :  يف الرسغ بينها وبني الساعد، ويف القدم أيضاً كذلكزيغ: يف الكف" الفَدع"و
االعوجاج يف اليد، فإن كان يف الرجلني " الفَلَج"أن تعوج الكف من قبل الكوع، و" الكَوع"الساق، و

  ".فَحج"فهو 

  .دخول الصدر وخروج الظهر" احلَدب"دخوله وخروج الصدر، و: يف الظهر" القَعس"و

أن تعظم واحدة وتصغر األخرى، " الشرج"، و"رجل آدر بين األدرة: "عظيم اخلُصيتني، يقال" آلدرا"و
وهذا يكون يف " رجل أفْرج"أن تصطك أليتا الرجل حىت تتسحجا، فإذا عظمتا فلم تلتقيا قيل " املَشق"و

  .احلَبشة

    

الصكك يف الرجلني، : ركبتاه، قال أبو عمروأن تصطك " الصكَك"أن تصطك فخذاه، و" املَدح"و
  .تباعد ما بني الفخذين، ويف ذوات األربع يف اليدين: يف الناس" البدد"و

الذي تتداىن عقباه " األروح"الذي تتداىن صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه، و" األفْحج"و
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  .وتتباعد صدور قدميه

، "أمةٌ وكْعاء"لى األصابع حىت تزول، فريى شخص أصلها خارجاً، ومنه قيل ميل إام الرجل ع" الوكَع"و
الذي ميشي ": األحنف: "أن تقبل كل واحدة من اإلامني على صاحبتها، قال ابن األعرايب" احلَنف"و

  .الذي ميشي على صدرمها" األقْفَد"على ظهر قدميه، و

باجليم " األجلَع"املشقوق الشفة السفلى، يكون ذلك خلقة، و" حاألفْلَ"املشقوق الشفة العليا، و" األعلَم"و
  . الرجل الذي ال تنضم شفتاه على أسنانه-املعجة 

  .اليت ال حتيض واليت ال ينبت ثدياها" الضهياء"ويف النساء 

  .اليت ال حتبس بوهلا، وهو من الرجال األمثن" املَتكَاء"و

  ".جِليع" خلت مع زوجها ويقال للمرأة اليت ال تستر نفسها إذا

  .أيضاً" الشِرمي"اليت صار مسلكاها شيئاً واحداً، وهي " املُفْضاة"و

  ".املَكْمور"اليت أخطأت خافضتها فأصابت غري موضع اخلفض، ومثلها من الرجال " املأسوكة"و

ن أصاب األرض فهو عيب، أقِعدوها، فإ: كالعفَلة؛ اختصم إىل شريح يف جارية ا قَرن، فقال" القَرنَ"و
  .وإن مل يصب األرض فليس بعيب

  .على حيٍض: أي" محلت املرأة الغالم سهواً: "ويقال

يعنون احلمية، وأصل األزم ضم األسنان كأنه يعض، وقال ابن " األزم"الدواء هو : تقول العرب": الِعلَل"
  .يعين التخمة" البردةُ"أصل كل داء : مسعود

  .رسها ورسيسها، وذلك حني جتد هلا ِقرة أو تكسرياً" مىمس احلُ"و

أن تدعه يومني وتأخذه اليوم " الربع"أن تأخذه يوماً وتدعه يوماً، و" الِغب"يوم احلمى، و" الِورد"و
  .الثالث

  .الِبرسام" املُوم"و

شيء واحد وهو أن " الدغْر"و" اُألعالق"وجع احللق، وأكثر ما يعتري الصبيان فيعلق عنهم، و" العذْرة"و
ط البحريى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن ذلك، وأمر بالقُسرفع اللَّهاة، ووقال جرير. ت :  

 الطَّبيِب نَغَاِنغَ المعذُوِر غَمز  غَمز ابن مرةَ يا فَرزدقُ كَينَها

إنه إذا التقى هو والطِّحال مات صاحبه، قال :  من الصدر، يقالداء يسيل" الشغاف: "قال األصمعي
  : النابغة

داِخل وقد ذلك دون محاَل ه  ابعتَغيِه األصالشُّغَاِف تَب لوجو  
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  .يعين أصابع األطباء تلتمسه، تنظُر هل نزل أم مل يرتل

شدة جرع املاء كما : والعب" اد من العبالكُب"وجع الكبد، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم " الكُباد"و
جترع الدواب.  

  : مها اجتماع املاء يف البطن، يعاجل بقطع الغائط، وهو عرق يف الصلب، قال العجاج" الصفَر"و" الصفَار"و

  قَضب الطَّبيِب نَاِئطَ المصفوِر

  : قي بطنهوقد يعاجل بالكي واللَّدود وغري ذلك، قال ابن أمحر وكان س

  وأقبلتُ أفواه العروِق المكَاِويا  الشُّكَاعى والْتَددتُ أِلدةً شربتُ

يف ألبان اإلبل : "ذَِربت معدته تذْرب ذَرباً، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فساد املعدة، يقال" الذَّرب"و
  ".وأبواهلا ِشفاء للذَّرب

  .اللَّوى" الِعلّوص"و

  .وجع املفاصل" الرثْية"و

  .السلُّ" اهلُالس"و" اهلَلْس"و

  .كالتخمة" السنق"و

  .الرمد" العائر"و

  .الذي يشتكي عنقه من الِوساد أو غريه" اللِبن"و

  .الرقيق املختلط بالدم قبل أن تغلُط املدة" الصديد"ِمدته، و: اجلرح" غَثيثَة"و

  .بقايا املرض" العقَابيل"و

  .نِجيس"و" ناِجس: " يربأ منه يقال لهوالداء الذي ال

وهي اليت تشق اللحم شقاً " الباِضعة"وهي اليت تقشر اجللد قليالً، مث " احلارصة"أول الشجاج ": الشجاج"
وهي اليت بينها وبني العظم قشرة رقيقة، " السمحاق"وهي اليت أخذت يف اللحم، مث " املتالمحة"خفيفاً، مث 

" املنقِّلة"وهي اليت شم العظم، مث " اهلَاِشمة"تبدي وضحه، مث : وهي اليت توضح العظم، أي" ةاملُوِضح"مث 

  .وهي اليت تبلغ أم الرأس، وهي جلدة الدماغ" اآلمة"وهي اليت خترج منها العظام، مث 

  أبواب الفروق 

  : فروق في خلق اإلنسان



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  56  

    

" فالن مؤدم مبشر: "، والعرب تقول"اَألدمة"وباطنه " البشرة"ظاهر جلد اإلنسان من رأسه وسائر جسده 

  .قد مجع ِلني اَألدمة وخشونة البشرة: أي

وقد اختلفوا يف اجلانب " قَامةٌ"فإذا كان قائماً فهو " جثَّة"وشخص اإلنسان إذا كان قاعداً أو نائماً 
منه الراكب وحيتلب منه احلالب، وإمنا قالوا الذي يركب : الوحشي: قال األصمعي" الوحشي، واإلنِسي"

فجال على وحشيه إخل، وفانصاع جانبه الوحشي إخل؛ ألنه ال يؤتى يف الركوب واحلَلَب واملعاجلة إال منه، 
  .اجلانب اآلخر: واإلنسي. فإمنا خوفه منه

: وقال أبو عبيدة. ناإلنسي األيسر، وهو اجلنب الذي يركب منه الراكب، والوحشي األمي: وقال أبو زيد

ويقال األنسي ،األيسر من الناس والدواب، واألمين اإلنسي كل اثنني من : وقال األصمعي. الوحشي
 فما أقبل على اإلنسان منهما فهو إنسي، وما أدبر - مثل الساعدين والزندين وناحييت القدم -اإلنسان 

  .عنه فهو وحشي

، واألنزع الذي احنسر الشعر عن جانيب "ِلمة" األذن؛ فإذا أملت باملنكب فهي الشعرة إىل شحمة" الوفْرة"و
التام " األفْرع"و". أجلَه"مث هو " أجلَى"فإذا بلغ النصف أو حنوه فهو " أجلَح"جبهته، فإذا ازداد قليالً فهو 

 سال الشعر من الرأس الشعر الذي مل يذهب منه شيء، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفْرع، وإذا
أغم "وكذلك إن سال يف القفا يقال " رجل أغَم الوجه"يقال " الغمم"حىت يغطي اجلبهة والوجه فذلك 

   : - وهو هدبة بن اخلشرم العذري -وذلك مما يذم به، قال الشاعر " القَفَا

  بأنْزعاأغَم القَفَا والوجه ليس   فال تنِكِحي إن فرقَ الدهر بينَنَا

  ".أشيب"إذا بدا الشيب يف رأسه، مث هو أمشط إذا اختلط السواد والبياض، مث هو " ملْهوز"ويقال رجل 

أن يتقطعا حىت يكون ما بينهما نقياً من " البلَج"أن يطوال حىت يلتقي طرفامها، و: يف احلاجبني" القَرن"و
  .طول احلاجبني ودقتهما وسبوغهما إىل مؤخر العينني" جالزج"الشعر، والعرب تستحبه وتكره القَرن، و

" الناظر"، واألصغر هو "احلَدقَة"شحمة العني اليت جتمع السواد والبياض، والسواد األعظم هو" املُقْلَة"و

وفيه إنسان العني، وإمنا الناظر كاملرآة إذا استقبلتها رأيت شخصك فيها، والذي تراه يف الناظر هو 
مؤخرها الذي يلي " اللَّحاظ"واحد، وهو طرفها الذي يلي األنف، و" املُؤق"و" املَأْق"شخصك، و

صغر العني وغُئُورها، فإن كان يف مؤخرها " اخلَوص"العني مؤخرها، و" ِذنابة: "الصدغ، قال أبو عبيدة
أن يكون اإلنسان كأنه " اخلَزر"سعتها وعظم مقلتها، و" النجل"وبه مسي األحوص، و" حوص"ضيق فهو 

  .أن ينظر بإحدى عينيه ومييل وجهه يف شق العني اليت ينظر ا" الشوس"ينظر مبؤخرها و
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طول األنف ودقة أرنبته " الفَنا"ارتفاع القصبة واستواء أعالها وإشراف يف األرنبة، و: يف األنف" الشمم"و
  .وحدب يف وسطه

  .أصله، والصردان العرقان اللذان يستبطنانه" دتهعكَ"طرفه، و" عذَبةُ اللسان"و

  .سعة الشدقني" الشدق"و

  .شدته" البتع"غلظه، و" الغلَب"ميله، و" الصعر"تطامنه، و" اهلَنع"إشرافه، و" التلَع"طول العنق، و" اجلَيد"و

" الودجان"أحدمها فيرتف صاحبه، وعرقان يف موضع املَحجمتني، ورمبا وقعت الشرطة على " األخدعان"

ناحيتا " الصِليفان"عرقان تزعم العرب أما من الوتني، و" الوِريدان"العرقان اللذان يقطعهما الذابح، و
  .ناحيتا مقدم العنق عن ميني ومشال من لدن معلَّق القُرط" السالفتان"العنق عن ميني ومشال، و

مستدق " األسلَة"وهو باطن الركبة أيضاً، و" املأِْبض"من املرفق يقال له طرف املرفق والباطن " الزج"و
عروف " النواشر"منتهى الكف عند املفصل، و" الرسغ"وسط الذراع الغليظ منها و" العظَمة"الذراع، و

رؤوس " والبراِجم"بطون السالميات وظهورها، " الرواجب"ظاهر الكف، وهو مغرز األصابع، و
ما احنشر عنه اللحم من " الزندان"لسالميات من ظهر الكف، إذا قبض القابض كفه نشرت وارتفعت، وا

". الكُوع"ورأس الزند الذي يلي اإلام هو " الكُرسوع"الذراع، ورأس الزند الذي يلي اخلنصر هو 

  .اللحمة اليت تقابلها" الضرة"واأللية اللحمة اليت يف أصل اإلام، و

    

  .اهلزمه بني الترقوتني" الثُّغرة"موضع املنحر، و" اللَّبة"موضع القالدة، و" النحر"و

  .معظم الصدر" الكَلْكَلُ"وسط الصدر، و" البرك"و

األمعاء، وإليها يصري الطعام بعد : من الناس ومن احلافر كله ومن السباع كلها والبهائم" األعفَاج"و
لذوات اخلف والظِّلف مثلها، وهي اليت تؤدي إليها الكرش ما " صاريناملَ"، و"عفَج"املعدة، واحدها 

  .مبرتلة املعدة" احلَوصلة"للطري مثلها، وهي اليت تؤدي إليها احلَوصلة، و" القَوانص"دبغته، و

  .ما تقطعه القابلة" السرر"ما بقي بعد القطع، و: يف البطن" السرة"و

  .املسترخي" األثْجل"امر، والض: من البطون" األهيف"و

  .العرق الذي يف باطن الكمرة" الوترة"حرف الكَمرة وهو إطارها، و" احلُوق"خمرج البول، و" اإلحليل"و

  .هو أول ما يخلق، وآخر ما يبلي: عجب الذَّنب، يقال" العصعص"و

فلم يصب األرض، فإن مل يكن فيها ما دخل من باطنها " أخمصها"و. الشاخص يف وجهها" عير القَدم"و
  ".رجلٌ أرح: "يقال" رحاء"خمص فهي 

  .بالتشديد" مراق البطن"ما بني السرة والعانة، وهي " الثُّنةُ"و
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  : فروق في األسنان

لإلنسان أربع ثنايا، وأربع رباعيات الواحدة رباعية، خمففة، وأربعة أنياب، وأربع ضواحك، : قال أبو زيد
وقال األصمعي مثل ذلك كله، إال . ثالث يف كل شق، وأربعة نواجذ وهي أقصاها: ثنتا عشرة رحىوا

  .أربعاً من فوق، وأربعاً من أسفل: أنه جعل األرحاء مثانياً

" النواجذ"إذا أحكم األمور، وذلك مأخوذ من الناجذ، و" رجلٌ منجذٌ: "ضرس احللم، يقال" الناجذ"و

لكل ذي ظلف : قال أبو زيد. من الظِّلف" السوالغ"من اخلف، و" األنياب"هي لإلنسان والفرس، و
وخف ثنيتان من أسفل فقط، وللحافر والسباع كلها أربع ثنايا، وللحافر بعد الثنايا أربع رباعيات وأربعة 

وكل ذي وكل ذي حافر يقْرح، وكل ذي خف يبزل، : قوارح، وأربعة أنياٍب، ومثانية أضراس، قالوا
  .ِظلف يصلَغ ويسلَغ

 -واجلميع حوايلّ، مث جذَع وجذاع، مث ثَِني وثُنيان، مث ِرباع " حويلّ"وكل ذي حافر أول سنة " الفرس"و

 - خمففة - ومجعه ربعان، مث قاِرح وقُرح، واألنثى جذَعة وجذَعات، وثَنية وثنيات، ورباعية -بالكسر 

  .ح وقَوارحورباعيات، وقار

  .أجذَع املهر، وأثْنى، وأربع، وقَرح، هذا وحده بغري ألف: ويقال

يف الثانية، ألن أمه فيها من املخاض، وهي احلوامل، فنسب " ابن مخاض"مث " حوار"أول سنة " البعري"و
" ِحق" فيها ذات لنب، مثَّ يف الثالثة؛ ألن أمه" ابن لَبون"من غري لفظها، مث " خِلفَةٌ"إليها، وواحدة املخاض 

يف السنة اخلامسة، مثَّ يلقى ثنيته يف " جذَع"مسي بذلك الستحقاقه أن يحمل عليه، مثَّ : يف الرابعة، يقال
" سِديس"مث يلقي السن اليت بعد الرباعية فهو " رباع"مث يلقي رباعيته يف السابعة فهو " ثَين"السادسة فهي 

، فإذا أتى عليه عام بعد البزول فهو "بازلٌ"مث يفطُر نابه يف التاسعة فهو .الثامنةوذلك يف " سدس"و
مخِلف عاٍم، وخملف عامني، فما زاد، مث ال يزال : وليس له اسم بعد اإلخالف، ولكن يقال" مخِلف"

  .إذا هرم" عودا"كذلك حىت يكون 

  .إال السديس والسدس والبازل، فإن ذلك بغري هاءاملؤنث يف مجيع هذه األسنان باهلاء، : قال أبو زيد

  .الناقة مخلف أيضاً بغري هاء: قال الكسائي

الناقة ال تكون خملفاً، ولكن إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بزل، إىل أن تنبب فتدعى : قال أبو زيد
  .عند ذلك ناباً

" صاِلغا"، مث "سديسا"، مث "رباعيا"، مث "ثَنيا" الثانية مث يف" جذَعاً"مث يكون " حملٌ"وولد الضأن أو سنٍة 

  .يف السادسة، وليس له بعد ذلك اسم" ساِلغا"و
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  .مث تنقُّله يف األسنان مثل تنقل احلَمل" جدي"وولد املعز أول سنة 

  . كذلكمث تنقُّله يف األسنان مثل تنقل ولد الضأن وولد املعز" تبيع"وولد البقرة أول سنة 

، مث ال يزال "ثَِني"مث هو يف الثالثة " جذَع"مث هو يف السنة الثانية " ِخشف"و" طَالً"وولد الظبية أول سنة 
  : ثنياً حىت ميوت، قال الشاعر يصف إبالً أخذت يف دية

 قَتيٍل أو حلُوبةَ جاِئِع سنَاء  فجاءتْ كسن الظَّبِي لم أر مثلَها

  .نٌهي ثُنيا: أي

    

 بلٌ"وولد الضولذلك يقال يف املثل " ِحس ،ِل"وال تسقط له سناِحلس ال آتيك أبداً: أي" الآتيك سن.  

  .أفرت اإلبل إفراراً، لألثْناء، إذا ذهبت رواضعها وطَلَع غريها: ويقال

  .أحفَر املهر، لألثناء واألرباع والقُروح: قال أبو عبيدة

أثْغر : "فإذا نبتت أسنانه قيل" ثُِغر فهو مثْغور: "إذا سقطت رواضع الصيب، قيل: كاليبوقال أبو زياد ال
رغوات رواثّغ.  

وهو يف " أدفَق"إذا كانت أسنانه معطوفة إىل داخل، فإن كانت منصبةً إىل قدام قيل " فم مقْنع: "ويقال
  .اإلبل عيب

  : فروق في األفواه

: للسباع؛ قال أبو زيد" اخلَراطيم"للحافر و" اجلَحفَلَة"للظِّلف، و" املَقَمة"و" املَرمة"لخف، ول" اِملشفَر"

  .منقار الطائر وِمنسره واحد، وهو الذي ينسر به نسراً

  : فروق في ريش الجناح

ر، وأربع خواٍف، وأربع كُلَى، أربع قَواِدم، وأربع مناكب، وأربع أباِه: جناح الطَّائر عشرون ريشة: قالوا
  .يده: وجناح الطائر

  : فروق في األطفال

  .هذا مجلة هذا الباب" ِطفْلٌ"، وولد كل وحشية "فَرخ"، وولد كل ذي ريش "جرو"ولد كل سبع 

  ".فَلُو"و" مهر"مث ولد الفرس 

  .وكذلك البغل الصغري" تولَب"و" ِعفْو"و" جحش"وولد احلمار 
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  ".ِعجلةٌ"واألنثى " ِعجولٌ"و" ِعجلٌ"لدالبقرة وو

ومجعه ِسخال وبهمة وم، فإذا بلغ أربعة أشهر " سخلة"وولد الضائنة حني تضعه أمه ذكراً كان أو أنثى 
  ".ِرخل"و" خروفة"واألنثى " خروف"و" حملٌ"وفُصل عن أمه فهو 

فإذا بلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه فهو " بهمة"و" سخلةٌ "وولد املاعزة حني تضعه أمه ذكراً كان أو أنثى
"فْرفْرة"واألنثى " جِريض"و" جود"و" عتان وأعِتدةٌ، وهو يف كل " عضان وِعدإذا رعى وقوي، ومجعه ِعر

  ".عناق"واألنثى " جدي"ذلك 

، واألنثى "هبع"، ويف آخر النتاج "باعِر"، واجلميع "ربعة"، واألنثى "ربع"وولد الناقة يف أول النتاج 
  ".حوار"وال جيمع هبع ِهباعاً، وهو يف ذلك كله " هبعة"

  ".ِشبلٌ"وولد األسد 

  ".غُفْر"وولد األروية 

  ".ِسمع"، فإن كان من الذئب فهو "الفُرعل"وولد الضبع 

  ".ديسم"وولد الدب 

  ".ِهجِرس"وولد الثعلب 

  ".غْفَلٌد"وولد الفيل 

  ".طَالً"و" ِخشف"وولد الظبية 

  ".ِخنوص"وولد اخلرتير 

  ".ِخرِنق"وولد األرنب 

  ".ِحسل"وولد الضب 

  .أيضاً" ِدرص"، وولد الكلب والذئبة واهلرة واجلرذ "ِدرص"وولد الريبوع والفأرة 

  .ك حلفيف الطَّريانصغارها، مسيت بذل" حفَّانها"فراخ النعام، واحدها رأْلٌ، و" الرئال"و

  ".اجلَواِزل"والفراخ من احلمام يقال هلا 

  .فرخ الكَروان" اللَّيل"فرخ القطاة؛ ويقال " النهار"و

؛ والذكر من أوالد املعز إذا كرب "نعجة"واألنثى " كَبش: "وقالوا للذكر من أوالد الضأن إذا هو كرب
"سية"واألنثى " تزنع."  

  : فروق في السفاد
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  .ليبول" ودى"الفرس ليضرب، و" أَدىل: "يقال

  ".تقْذي"وكل أنثى " يمذي"وكل ذكر 

  .وأمىن أجود، واالسم املَِني مشدد" منى"الرجل، و" أَمىن"يقال 

ِمن مِني ": ما خيرج عن اجلماع من املاء الدافق وقال اهللا عز وجلّ: خمففان، فاملين" الودي"و" املَذْي"و
ىيني:  واملَذْي"مدذَى: "ما خيرج بعد البول، ويقال: ما خيرج من الذكر عند املالعبة والتقيبل، والوم "

  ".أَودى"وال يقال " ودى"ومذَى أكثر، و" أَمذَى"و

لكل ذات " االسِتحرام"أيضاً، و" استحرمت"و" حانية"فهي " حنت"ويقال للشاة إذا أرادت الفحل 
  .ظلٍف

  .، وكذلك كل ذات خملب"استجعلَت"، و"صرفَت"، وللكلبة "استقْرعت"ويقال للبقرة 

  ".ضِبعت"و" استضبعت"، ويقال للناقة "ودقَت"، و"استودقت"ويقال لكل ذات حافر 

ال يقال الكبش عن الغنم، و" ربض"إذا ترك الضراب، و" عدل"الفحل عن اإلبل، و" جفَر: "ويقال
"فَرج."  

  .، وكذلك التيس والثَّور وكل طائر"سِفد يسفَد ِسفاداً"يقال للسباع كلها : قال األصمعي وأبو زيد

" قَمطَ الطَّائر"، و"باك احلمار يبوك بوكاً"و" طَرق الفحل"و" كَام الفرس"، و"قَرع الثَّور: "ويقال أيضاً

  . القَفْط لذوات الظِّلفوقال أبو زيد". قَفَطَ"و

    

  ".نزا ينزو نزواً ونزاَء"ويقال يف السباع كلها ويف الظِّلف ويف احلافر 

طرقُه يف " روبة الفرس"ماء الظليم، و" الزأْجل"وهو سم و" اليرون"إنه : ماء الفحل، ويقال" العسب"و
  .جمامه

  .الكالب والعظَاء واحلَيات" اظَلَتتع: "الكلب للكلبة، ويقال" عِقد"و

  : فروق في الحمل

، وذلك إذا "ملِْمع"وكل سبعة " مخاض"، واجلميع "خِلفة"، والناقة "عقُوق"و" نتوج"كل ذات حفر 
أشرفت ضروعها للحمل واسودت حلَماا، وذوات احلافر أيضاً كذلك؛ وكل مقِْرب من احلوامل فهو 

"ِجحل للنساء:  أبو زيد، قال"مباع فاستعري يف اإلنسان، وأصل احلبأصل األجحاح للس.  

  : فروق في الوالدة
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، وإن "اليتن"، وإن خرج شيء من خلقه قبل يديه فهو "الوِجيه"إن خرجت يد اجلنني من الرحم قبلُ فهو 
" أَخدجت"ناقص اخللقة فقد ، وإن ألقته لتمام العدة وهو "خدجت"ألقت الناقة ولدها لغري متام فقد 

  ".مخدج"والولد " مخِدج"باأللف، فهي 

آخر ولدمها، والذكر واألنثى فيه " ِعجزة أَبويه"والذكر واألنثى فيه سواء، و" ِبكْره"وأول ولد الرجل 
  .سواء

ولد له يف الشبيبة، وولده إذا " أربع"، و"صيِفيون"إذا ولد له على الكرب، وولده " أصاف الرجل"ويقال 
  ".ِربِعيون"

  .اليت ولدت اثنني" الثِّني"اليت قد ولدت واحداً، و" الِبكْر"و

  ".متِئم"فإذا وضعت اثنني فهي " موِحد"و" مفِْرد"وإذا وضعت األنثى واحداً فهي 

  : فروق في األصوات

الصوت اخلفي، وحنو ذلك " ركْزال"صوت حركة اإلنسان، و" اجلَرس"صوته، و: كل شيء" أزمل"
صوت احلَلْي، " الوسواس"، و"اِهلزة"صوت القدر، وكذلك " الغرغَرة"صوت املاء، و" اخلَرير"و". اهلَمس"
  : من الصدر، وقال األعشى" الكَِرير"من املَنِخرين، و" النخري"من الفم، و" الشخري"و

  ن دعوى الرجاِل الكَِريراإذا كا  فنفِسي فداُؤك يوم النِّزاِل

  .احلَشرجة عند املوت: الكرير: وهو صوت املُختنق، وقال أبو زيد

، "شايعت باإلبل"بالسبع إذا صحت به وزجرته، وال يقال ذلك لغري السبع، و" هجهجت"ويقال 
جأْجأْت "، و"سأْسأْت باحلمار"، و"جةدجدجت بالدجا"دعوته، و" أَشلَيت الكلب"، و"نعقْت بالغنم"و

  .للعلف" هأْهأْت ا"دعوا للشرب، و" باإلبل

قال أبو زيد . صوت بطنه" الوقيب"و" اخلَضيعة"إذا طلب العلَف، و" يحمِحم"و" يصِهل"ويقال للفرس 
  .وهو تقلقل اجلُردان يف القُنب: وأبو عبيدة

، والثَّور "تِحن"و" تِئطِّ"، والناقة "يهِدر"و" يرغُو"، واجلمل "ينهق"و" يسِحلُ"، واحلمار "يشحج"والبغل 
"ورخو" ي"أَرجار"، و"يعاج"للمعز، و" الييس " الثُّؤللضأن، والت"ِنبو" ي"ِهبفاد، واألسد " يإذا أراد الس
"ِهت"و" يزِئرنِئم"و" ينةُ"و" يرجموي"صوت صدره، والذِّئب " الزعر"و" يوضتإذا جاع، والثَّعلب " ي
تِكش "و" تِفح بِفيها"، واألفعى "تأْمو"و" تمأُو"و" تِهر"، والسنور "يِهر"و" ينبح"، والكلب "يضبح"

  : قال الشاعر" جبلدها
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فَضرصوتَ شَخِْبها الم تْ ل" كَِشيش  كأنعمى أجأفعضع  

ِض فهيعبا بهبعض تحك   

 - بالغني معجمة -" ينِغق"والغراب " يعوي"النضنضة حتريك لساا، وابن آوى : ويقال" تنضِنض"واحلية 

، "يصِفر"إذا أرادت البيض، والنسر " تنِقض"و" تِنق"، والدجاجة "يسقَع"و" يزقُو"، والديك "ينعب"و
، ويقال ذلك "يعار ِعرارا"يضحك، والنعام "، والقرد "يغرد"و" يزقو"، واملُكَّاء "يهِدل"و" يهِدر"ام واحلم

، واألرنب "ينِزب نِزيباً"، والظيب "يخنِخن خنخنةً"و" يقْبع"، واخلرتير "تزِمر ِزماراً"يف الظليم، واألنثى 
صأَى الفرخ واخلرتير والفيل والفأرة والريبوع يصِئي : ، ويقال"تصِئي"و" تِنق"العقرب ، و"تضغب ضِغيباً"

، "تِطن"، والبطَّة "يعنِدل"، والبلبل "تعِزف"، وكذلك الفَراريج، واجلن "تنِقض"و" تِنق"صِئياً؛ والضفادع 
  ".ينِئم"، والصدى "يصرخ"والطاؤوس 

   في الطعام والشراب باب معرفة

    

وما تطعمه النفساء نفسها " اخلُرس"، وطعام الوالدة "الوِكرية"، وطعام البناء "الوليمة"طعام العرس 
مأدبة، "، وكل طعام صنع لدعوة "نقيعة"، وطعام القادم من سفره "إعذار"، وطعام اخلتان "خرسة"

  .إذا عم" األجفَلَى"، ويقال "فالن يدعو اجلَفَلَى"إذا خص، و" نقَرىفالنٌ يدعو ال: "مجيعاً، ويقال" ومأدبةٌ

  : قال طرفة

 تَرى اآلِدب فينَا ينْتَِقر ال  نحن في المشْتاِة ندعو الجفَلَى

، وللداخل على القوم وهم يشربون ومل يدع "الواِرش"ويقال للداخل على القوم وهم يطعمون ومل يدع 
  ".الوغْلُ"، واسم ذلك الشراب "اِغلالو"

  .الذي جييء مع الضيف ومل يدع" الضيفَن"و

  : هو الذي يتشمم الطعام وحيرص عليه، قال البعيث" األرشم"و

  فجاءتْ ِبيتِْن للضيافَِة أرشَما

  . أبوك بشماً، وماتت أمك بغراًمات: يف املاء؛ وعير رجل من قريش فيل له" البغر"يف الطعام، و" البشم"و

  .إذا تغير وهو ِشواٌء أو طَبيخ" أخم"و" خم"إذا تغير وهو ينٌء، و" أصلَّ"اللحم، و" صلَّ"ويقال 

  ".زِنخ"و" نِمس"، و"سِنخ الدهن"و

  .خياره" النقَاوة"، و"نقَايته"ما يلقى من الطعام، وهو مثل " النقَاةُ"و
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  .العطش" اجلُؤاد"اجلوع، و" اجلُود"و

  ".ظَِمئْت إىل املاء"قَرماً وعيمةً و" ِعمت إىل اللَّنب"و" قَِرمت إىل اللَّحم"و

قال أبو اهلندي " وِضرةٌ"الشحم، ومن الزبد واللَّنب " الزهم"، و"زِهمةٌ"و" غَِمرةٌ"ويقال يدي من اللحم 
  :  عبد القدوس ابن شبٍث بن ِربعي الرياحيوامسه عبد املؤمن بن

  أباِريقُ لم يعلَقْ ِبها وضر الزبِد  سيغِْني أبا الِهنِدي عن وطِْب ساِلِم

ومن الغائط " وِحرة"ومن البول " زِهمةٌ"ومن البيض واجلنب " شِترةٌ"ومن العسل " سِهكَةٌ"ومن السمك 
، ومن احلديد "قَِنمةٌ"ومن الزيت " عِبقَة"و" رِدعة"ومن الطيب " لَِثقَة"ومن الطني " لَةٌبِل"ومن املاء " قَِذرة"
  ".سِهكَةٌ"

  : معرفة في الشراب

هذا عذب ": ماٌء ِملْح، وال يقال ماحلٌ، قال اهللا عز وجلّ: اِمللح، ويقال" األجاج"العذب، و" الفُرات"املاء 
املاء الذي فيه عذوبة، وهو يشرب على ما فيه، " الشريب"، و"لْح أُجاجفرات سائغٌ شرابه، وهذا ِم

النامي يف اجلسد، وإن كان " النِمري"دونه يف العذوبة، وليس يشرب إال عند الضرورة، واملاء " الشروب"و
  .غري عذٍب

يقال قد أقْهى :  الكسائيتذهب بشهوة الطعام، قال: اخلمر، مسيت بذلك ألا تقْهي، أي" القَهوة"و
هجلُ، إذا قلَّ طُعمالر.  

  .ألا تشتمل على عقل صاحبها" الشمول"وتسمى 

  .بل أخذ من عقر احلوض، وهو مقام الشاربة: لزمته، ويقال: ألا عاقرت الدنَّ، أي" العقار"و

" اإلسِفنط"وأحسبه بالرومية؛ وكذلك : ي، قال األصمع"ِحنطَةٌ خندريس"لِقدمها، ومنه " اخلَندريس"و

  .ترك حىت أدرك: ألنه نبذ أي" النبيذ"و

من الذُّرة، " السكْركَة"و" اِملزر"نبيذ الشعري، و" اِجلعة"نبيذ العسل وحده، وهو يتخذ مبصر، و" الِبتع"و
  .وهو شراب احلبشة

لنار حىت ذهب ثُلُثاه وبقي ثلثه، شبه بطالء اإلبل، وهو اخلمر، ومنهم من جيعله ما طُبخ با" الطِّالء"و
  : القَِطران، يف ثخنه وسواده، والعلماء بلغة العرب جيعلون الطِّالء اخلمر بعينها، وحيتجون بقول عبيٍد

هي تُكْنَى الطِّالء ٍة  الخمردعا جكنَى أبي ا الذِّئبكم  
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  . بين أمية تشربه بالشامشراب كانت اخللفاء من" املَقَِدي"و

هلذا الشراب "أفضل، و: أي" هذا الشراب أمز من ذا: "إنه إمنا مسي بذلك لقوهلم: شراب يقال" املُزاء"و
ال يريدون احلموضة؛ ألن احلموضة عيب " مزةً"و" مزةً"فضلٌ، ومنها قيل للخمرة : أي" مز على هذا

اخلَمطة اليت أخذت : للذعها اللسان، ويقال" مزةٌ"إنما قيل هلا : ال، ويق"خمطَةٌ"فيها، ويقال للحامضة 
  : شيئاً من الريح، قال اهلذيل

قارطٍَة عا  كماِء النِّيِء ليستْ ِبخَمهابِشه وبوال ِخلٍَّة يكوي الشَّر  

  : السكَر، قال الشاعر" الكَِسيس"و

  ا العين تَجِري من كَِسيٍس ومن خمِرلن  تُسقَ من أعناِب وج فِأنَّنا فإن

    

  ".املُعرق"و" املُشعشع"املمزوج، وكذلك " املُصفَّق"و

  .مكاييل اخلمر، واحدها ناِطل" النياِطل"و

  : هو الزبد، قال النابغة: شبيه بالذَِّريرة يعلو اخلمر، ويقال" القَمحان"و

  لقَمحاِن من المداِميِبيس ا  فُضتْ خواتمه عاله إذا

  ".احلمراء"و" البيضاء"و" املُزعفَرة"و" الصفراء"و" الكُميت"و" الصهباء"ومن ألواا 

  .شدة أخذها باملفاصل مع ِحدٍة" حمياها"و

  ".الرنِقية"و" الذَّهبية"و" الورِسية"و

  ".املَزاِمري"ومن أمسائها 

  : معرفة في اللبن

"حلب، فإذا سكنت رغوته فهو " ريفالصريح"احلار منه حني يض"و" الصاخلالص الذي مل خيالطه " املَح
فإذا " قاِرص"فإذا حذى اللسان فهو " خاِمطٌ"املاء، حلواً كان أو حامضاً، فإذا أخذ شيئاً من التغري فهو 

  ".حاِزر"فإذا اشتدت محوضته فهو " راِئب"خثر فهو 

ما رِكب اللنب كأنه " الدواية"إذا مل يخلصه و" فالنٌ يمذُق الود: "خلوط باملاء، ومنه يقالامل" املَِذيق"و
  .جلد

  : معرفة الطعام
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  ".اللُّهنة"ما يتعجله الرجل من الطعام قبل الغذاء، وهو " السلْفَة"

  .إذا كان يأكل يف اليوم مرةً واحدةً" فالن يأكُلُ الوجبة"ويقال 

حتريك الشفتني بعد " التلمظ"ضم إحدامها مع األخرى مع صوٍت يكون بينهما، و: بالشفتني" مطُّقالت"و
  .األكل، كأنه يتتبع بذلك شيئاً من الطعام بني أسنانه

مسيت بذلك ألا طبخت باللنب املاضر، وهو " املَِضرية: "وتعرف العرب من أطبخة أهل احلضر وصنيعهم
مسيت بذلك ألا " العِصيدة"تدق، وتعرف : مسيت بذلك ألا تهرس، أي" ِيسةاهلَِر"احلامض، وتعرف 

: مسيت بذلك ألا تلفت، أي" اللَِّفيتة"وكذلك " عاصد"تلوى، ومنه قيل لالَِوي عنقه : تعصد، أي

  .تلوى

ال تكُن "ال يف املثل مسيت بذلك لالسِتراط، وهو االبتالع، ومنه يق" ِصرطْراطاً"والعرب تسمي الفالوذ 
ِقيعاً فترترط وال مسلواً فتقَى الشيُء"يقال " حإذا اشتدت مرارته" أع.  

  : فروق في قوائم الحيوان

، مث "الوظيف"، مث "، مث الرسغ"قَصبها"وهي عظام الِفرِسن، مث " السالمى"البعري " ِفرِسن"يف : قال أبو زيد
هذا يف كل يد؛ " الكَِتف"، مث فوق العضد "العضد"، مث فوق الذراع "الذراع "فوق الوظيف من يد البعري

  ".الوِرك"، مث "الفَِخذ"، مث "الساق"، مث "الوظيف"، مث "الرسغ"ويف كل رجل بعد الفرسن 

 مث ،"الذِّراع"، مث "الوِظيف"، مث "الرسغ"،مث "احلَاِفر"ويقال ملوضع الفرسن من الفرس والبغل واحلمار 
، "الساق"مث " الوظيف"، مث "الرسغ"، مث "احلَاِفر"، هذا يف كل يد؛ ويف كل ِرجل "الكَِتف"، مث "العضد"

  ".الورك"، مث "الفخذ"مث 

؛ ويف "الكَِتف"، مث "العضد"، مث "الذِّراع"، مث "الكُراع"، مث "الرسغ"، مث "الظِّلْف"ويف الغنم والبقر يف اليد 
  ".الوِرك"، مث "الفخذ"، مث "الساق"، مث "الكُراع"، مث "الرسغ"، مث "ظِّلْفال"الرجل 

، "أظَافري"، و"أُظْفُور"، و"أظْفَار"، و"ظُفْر: "وهي أظافريها، يقال" مخاليب"السباع هلا : قال أبو زيد
يف يديه؛ ألنه " كَفَّان"كل سبع ول" برثُن"منها مبرتلة األصابع من يد اإلنسان وِرجله، واحدها " البراثن"و

" ظُفْره"و" ِمخلَبه"يف ِرجليه؛ ألنه يكف على الشيء ما، و" كفان"يكف ما على ما أخذ، والصقر له 

  .واحد

  : فروق في الضروع
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للسباع وذوات احلافر، ومجعه أطْباٌء، " الطُّبي"لكل ذات خف، و" اِخللْف"لكل ذات ظلف، و" الضرع"و
  .للمرأة" الثَّدي"لذوات الظلف، و" اِخللْف"قد جيعل الضرع أيضاً لذوات اخلف، وو

  : فروق في الرحم والذكر

" الرِحم"لكل ذات خملب، و" الثَّفْر"لكل ذات حافر، و" الظَّبية"لكل ذات ِظلف وخف، ممدود، و" احلَياء"

  .للمرأة

؛ فأما التيس "الثيلُ"قضيب البعري، وغالفه " اِملقْلم"و" قُنبال"قضيب كل ذي حافر، وِغالفُه " الغرمول"و
  ".القَِضيب"فله 

  : فروق في األرواث

"وجه"السبع و" نرعث"، و"جور"الدابة وكل ذي حافر، و" رعالشاة، و" ب"يثاء، "ِخسالثور، ومجعه أخ ،
النعامة، " صوم"اليابس، و" البعر"قيق منه، والر: البعري" ثَلْط"، و"خزقه"و" زرقه"الطائر، و" ذَرق"و
    : الذباب قال الشاعر" وِنيم"و

 وِنيمه نُقَطُ الِمداِد كأن  لقد ونَم الذُّباب عليِه حتَّى

  .احتباس البول" اُألسر"احتباس البطن احلَدثَ، و"احلَصر"و

  : معرفة في الوحوش

ظباء طوال األعناق والقوائم بيض " األدم"لبياض، وهي تسكن الرمل، والظباء البيض اخلوالص ا" األرآم"
ظباء تعلو بياضها محرةٌ قصار " العفْر"البطون مسر الظهور وهي أسرع الظباء عدواً، وهي تسكن اجلبال، و

  .األعناق، وهي أضعف الظباء عدواً، وهي تسكن القفاف وصلب األرض

  .ا نعجة، وال يقال لغري البقر من الوحش نعاجهي البقر، واحد" ِنعاج الرمل"و

  : والشاة الثور من الوحش، قال األعشى

  وكان انْطالقُ الشَّاِة من حيثُ خَيما

  .أقام: خيم

  : جحرة السباع، ومواضع الطير
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" الراِهطاء"، و"الناِفقَاء"و" مكْو"مقصور و" مكاً"، وجلحر الثعلب واألرنب "ِوجار"يقال جلُحر الضبع 

األسد " عرين"جحرة الريبوع، إذ أخذ عليه منها واحد خرج من اآلخر، و" القَاِصعاء"، و"الداماء"و
النعامة كذلك؛ ألا " أُدِحي"جمِثمها؛ ألا تفحصه برجليها، و: القطاة" أُفْحوص"واحد، و" ِعريسته"و

  .موقعه" الوكْنة"واحد، و" وكْره"، و"قُرموصه"الطائر، و" عش"، و"تدحوه، وتقديره أُفْعول

  : فروق في أسماء الجماعات

مجاعة البقر خاصة، وجلماعة احلمري " الصوار"و" ربرب"ومجعه آجال، و" إجلٌ"يقال جلماعة الظباء والبقر 
، وجلماعة اجلراد "بِسر"، وجلماعة القطا والظباء والنساء "خيطَى"و" ِخيطٌ"، وجلماعة النعام "عانةٌ"
وال واحد لشيء من " خشرم"و" ثَول"و" دبر"، وجلماعة النحل "مر بنا ِرجلٌ من جراد"يقال " ِرجل"

  .هذا

" اهلَجمة"إىل األربعني، وفوق ذلك " الصرمة"من اإلبل ما بني الثالثة إىل العشرة، وفوق ذلك " الذَّود"و

ما بني اخلمسني إىل : ما بني اخلمسني إىل املائة، وقال األصمعي" العكْرة" و:إىل ما زادت؛ وقال أبو عبيد
  : هنيدةَ املائة من اإلبل، وال تدخل فيها ألف وال الم، وال تصرف، قال جرير"السبعني، و

  ما في عطائهم من وال سرف  هنَيدةَ يحدوها ثمانيةٌ أعطَوا

  .اخلطأُ ههنا: والسرف

، "فإذا اجتمعت الضأن واملعزى فكثرتا قيل هلما ثَلَّة" حيلَة"وللمعزى الكثرية " ثَلَّة"ضأن الكثرية ويقال لل
وال يقال للشعر وال للوبر ثَلَّة، فإذا اجتمع الصوف والوبر " كساء جيد الثَّلَّة: "الصوف، يقال" الثَّلَّة"و

  ".عند فالٍن ثَلَّة كثرية: "والشعر قيل

 بضم -" الثُّلَّة"من املعز مثل ذلك، و" الصبة"ما بني العشر إىل أربعني، و: من الضأن" ِفزرال: "قال أبو زيد
  ."ثُلَّةٌ من األولني وقَليلٌ من اآلخرين":  القطعة من الناس، قال اهللا عز وجلّ-الثاء 

  ".ِفئَام"وجلماعة الناس " رعلة"، والقطعة منها "رعيلٌ"ويقال جلماعة اخليل 

اجلماعة يكونون " القَِبيل"من العشرة إىل األربعني، و" العصبة"ما دون العشرة، و" الرهط"و" النفَر: "وقالوا
  .بنو أٍب واحٍد" القبيلة"من الثالثة فصاعداً من قوم شىت، ومجعه قُبل، و

  ".الفَِخذ"، مث "البطْن"، مث "الِعمارة"، مث "القبيلة"أكثر من القبيلة، مث " الشعب: "قال ابن الكليب

  ".الفصيلة"مث " القبيلة"مث " الشعب: "وقال غريه

تكون للقبيلة، وملن دوم، " العشرية"كذلك، و" ِعترته"، و"فَِصيلَته"رهطه األدنون، و" أُسرة الرجل"و
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  .وملن قرب إليه من أهل بيته

  .اإلبل" الركاب"أكثر منهم، و" اُألركُوب"أصحاب اإلبل، وهم العشرة، وحنو ذلك، و" الركْب"و

  : معرفة في الشاء

"ودوهي " اجلَد ،رور"من الضأن القليلة الدون"من املعزى، وشاة " املَصا " لَب ن إذا كانن ولُبيف غنم لُب
عرت وأ" ربى"، وعرت "رغُوث"إذا كانت كثرية اللنب، ونعجة " لَِبنة"لنب، غزيرةً كانت أو بكيئة، وشاة 

"ابباء"وهي اليت وضعت حديثاً، و" راليت خف ضرعها، فإن يبس أحد خلفيها فهي : من الشاء" اجلَد
"طُورطور من اإلبل فاليت يبس خلفان من أخالفها؛ ألن هلا أربعة أخالف، فإن يبس منها " شفأما الش

  ".ثلُوث"ثالثة فهي 

" حالقَة املعزى"وهذه " جززتهما"وال يقال " والتيسحلَقت العرت "، و"جززت النعجة والكبش: "يقال

  ".ِجزة الشاة"و

  .صوف الثَِّني" اجلَِنيبة"صوف اجلذَع، و" العقيقة"

  : شيات الغنم

    

مثلها، فإن اسود رأسها فهي " النمراء"اليت فيها سواد وبياض، و" الرقْطاء: "قال أبو زيد يف ِشيات الضأن
فإن اسودت إحدى العينني وابيضت األخرى " رخماء"ابيض رأسها من بني جسدها فهي فإن " رأْساء"

فإن ابيضت " خصفاء"، فإن ابيضت خاصرتاها فهي "درعاء"فإن اسودت العنق فهي " خوصاء"فهي 
 إحدى رجليها ، فإن ابيضت"خرجاء"، فإن ابيضت رجالها مع اخلاصرتني فهي "شكْالء"شاكلتها فهي 

فإن اسود " جوزاء"فأن ابيض وسطها فهي " خدماء"و" حجالء"، فإن ابيضت أوظفتها فهي "رجالء"فهي 
، "مطَرقة"فإن اسودت أطراف أُذُنيها فهي " صبغاء"فإن اسود طرف ذنبها فهي " رحالء"ظهرها فهي 

  .سد من سواد أو بياضوهذا إذا كانت هذه املواضع خمالفةً لسائر اجل

اليت " الغشواء"البيضاء اجلَنِب، و" النبطاء"وهي الرقْشاء األذنني وساِئرها أسود، و" الذَّرآء"ومن املعزى 
البيضاء اليدين، ولذلك قبل للوعول " العصماء"املُتوشحةُ ببياض، و" الوشحاء"غَِشي وجهها كلَّه بياض، و

"مصقْصا"و" عالء"اليت التوى قرناها على أذنيها من خلفهما، و" ءالعاليت أقبل قرناها على وجهها، " القَب
اليت انشقت أذناها عرضاً، " اخلَذْماء"اليت انشقَّت أذا طوالً، و" الشرقاء"املنتصبة القَرنين، و" النصباء"و
  .املقطوعة طرف األذن" القَصواء"و
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وهو الِوجاء، ومنه " وجأْته"إذا نزعت أُنثَييه، فإذا رضضتهما فقد " الفَحلَ ِخصاَءخصيت : "قال أبو زيد
  ".عصبته عصباً"فإذا شددما حىت تندرا فقد " الصوم ِوجاء"قيل يف احلديث 

  : معرفة اآلالت

ألن الذي تكون معه " مِحالّت"ر، وإمنا قيل هلا الِقربةُ والفأس والقَداحة والدلْو والشفْرة والِقد" املُِحالَّت"
  .يِحلُّ حيث شاء، وإالَّ فال بد له من أن يرتل مع الناس

فأس عظيمة هلا " الصافُور"اليت هلا رأسان، ومجعها حدأَ، و" احلَدأَة"هي اليت هلا رأس واحد، و" الفَأْس"و
السندان، " العالة"فأس عظيمة يقطع ا الشجر، و" زينالِكر"، و"اِملعول"رأس تكْسر ا احلجارة، وهي 

  .وهي البيرم" العتلَة"، و"إن آدم صلى اهللا عليه وسلم هبطَ معه العالة: "ومنه احلديث

ِزقاق اللنب، " الِوطاب"واحدها ِنحي، و" األحناء"ِزقاق السمن، واحدها حِميت، وكذلك " احلُمت"و
اسم " الزق"للماء، واسم " األسِقية"ِزقاق اخلمر، ومل أمسع هلا بواحد، و" لذّوارعا"واحدها وطْب، و

  .أيضاً تكون للعسل" احلُمت"يجمع ذلك كله، و

فإذا فطم فمسكه البدرة فإذا أجذَع فمسكه " الشكْوة"يقال ِلمسِك السخلة ما دامت ترضع : قال أبو زيد
  ".السقاء"

  ".جزأَة اإلشفَى واِملخصِف"، و"صاب السكِّني واملُديةِن"وهو 

"اً إال كذلك، و" الكَرد به على النخل، وال يكون كرعصلُ ياحلَب"ديكون من ليف أو خوص أو " املَس
، وهو اإلمام أيضاً، اخليط الذي يقَدر به البناء" اِملطْمر"جلود، ومسي مسداً من املَسد، وهو الفَتل والضفْر و

أخذت فُالناً على "أيضاً، ومنه قيل " اِملقْبص"احلبل الذي ميد بني يدي اخليل يف احلَلْبة، وهو " اِملقْوس"و
  ".اِملقْبِض

ويقال ملا ". اِملنجم"، واحلديدة املعترضة اليت فيها اللسان هي "العذَبةُ"واخليط الذي يرفع به امليزان هو 
العقَد اليت يف أسفل امليزان، واحللقة اليت جتمع فيها اخليوط " السعدانات"، و"الِفياران"سان منها يكتنف الل

  ".الِكظامة"يف طَريف احلديدة هي 

، والسيور اليت بني آذان الدلو والعراقي "العرقُوتان"واخلشبتان اللتان تعترضان على الدلْو كالصليب مها 
حبلٌ أو ِبطان يشد حتتها، مث يشد إىل العراقي فيكون عوناً للوذَم؛ : يف الدلو الثقيلة" الِعناج"، و"الوذَم"هي 

أن يشد احلبل إىل العراقي مثَّ " الكَرب"فإن كانت الدلو خفيفة شد خيط يف إحدى آذاا إىل العرقُوة، و
  : يثنى مث يثلث؛ قال احلطيئة

  شَدوا الِعناج وشَدوا فَوقَه الكَربا  داً لَجاِرِهمقَوم إذا عقَدوا عقْ
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" فَرغُ الدلْو"حبل يوثَّق به طَرف احلبل الكبري ليكون هو الذي يلي املاء فال يعفَن احلبل؛ و" الدرك"و

  .مخرج املاء من بني العرقُوتيِن

    

هو الذي " اخلُطَّاف" يف وسط البكرة، ورمبا كان من حديد، ووهو العمود الذي" اِملحور"ويف البكَرة 
الذي يف وسط البكرة، " القَب"، و"القَعو"جتري فيه البكرة إذا كان من حديد؛ فإن كان من خشب فهو 

  .وله أسنان من خشب

اخلشبة " اِملقْوم" الثّور، وهو اخلشبة اليت تكون على عنق" النري"و" السكَّة"حديدةُ الفَدان وهي " السنة"و
  .اليت ميسكها احلَراث

  .يغرز به: الريش اموع الذي ينسغ به اخلبز، أي" اِملنسغة"و

  .اِملصقَلة اليت تخرج من البحر" اِملنقاف"الطني بالتنب، و" السياع"املالَج، و" اِملسياع"و

من " عضد احلوض"مثْعبه، و" الصنبور"اء مصب املاء فيه؛ ومؤخر احلوض، واإلز" العقْر: "ويف احلياض
ما بني البئر إىل منتهى السانية، " املَنحاة"ما بني احلوض إىل البئر، و" املَدلَج"إزائه إىل مؤخره، و

فهما ِدعامتان، منارتان تبنيان على رأس البئر من حجارة، ومها قَرنان؛ فإن كانتا من خشب " الزرنوقان"و
  .مجيع أداة السانية" الِقتب"اخلشبة املعترضة على الزرنوقني، و" النعامة"و

  : معرفة في الثياب واللبس

قطعة من " النقْبة"ال تكون إال ثوبني من جنس واحد، و" احلُلَّة"كل مالءة مل تكن ِلفْقَيِن، و" الريطَة"
ا حجزة، مخيطة من غري نيفَق، وتشد كما تشد السراويل، فإن مل تكن هلا الثوب قَدر السراويل تجعل هل

القميص " القَرفَلُ"و" السراويل"، فاًن كان هلا حجزة وساقان ونيفَق فهي "النطاق"حجزة وال ساقان فهي 
لذي ليس فيه هدب، واحد، وهو اجلانب ا" كُفّته"و" ِصنفَته"الثَّوب و" طُرة"الذي ال كم له، و

مثْلُه " ِقباهلا"ما جرى فيه ِشسعها بني اإلام والسبابة، و" ِزمام النعل"الثَّوب جوانبه كلها، و" حواشي"و
، وهو "النقاب"تضييق النقاب؛ فإن أنزلته إىل املَحِجِر فهو " الوصوصة"بني األصبع الوسطى واليت تليها، و

  ".اللِّثام"، وهو على الفم "للِّفاما"على طرف األنِف 

  ".كشف عن ِرجلَيه"، و"سفَر عن وجهِه"، و"حسر عن رأِسه: "ويقال

أن جتمع طرفَي إزاِرك على منِكبك األيسر، وتخِرج أحد الطرفني من حتت يدك اليمىن، " االضِطباع"و
  .وتبرز منكبك األمين

  . تجلِّل نفسك بثوبك، وال ترفع شيئاً من جوانبهأن" اشِتمالُ الصماء"و
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  .أن تسدلَ ثَوبك، وال جتمعه حتت يدك" السدل"و

  .فيه نقْش، وأصله من الفوف يف الظفر، وهو البياض يف أظفار األحداث: أي" برد مفَوف"و

  باب معرفة في السالح 

" سياف"، و"رجل ساِئف" مل يكن معه ترس فهو أكَشف، وإذا كان معه ترس؛ فإذا" رجلٌ تراس: "يقال

الذي عليه السيف؛ فإذا " املُسيف: "، وقد قيل"أميل"إذا كان معه سيف؛ فإذا مل يكن معه سيف فهو 
  ".ساِئف"ضرب به فهو 

إذا ضربت " صو اعصوت بالعصا، فأنا أع"إذا ضربت به، و" عِصيت بالسيف، فأنا أعصى به: "ويقال
  .ا، واألصل يف السيف مأخوذ من العصا فَفُرق بينهما

إذا كان عليه ِدرع؛ " رجلٌ داِرع"و" أجم"إذا كان معه رمح؛ فإن مل يكن معه رمح فهو " رجلٌ راِمح"و
ان يعملها فهو إذا كان معه نبل؛ فإن ك" ناِبل"و" رجل نبال"، و"حاِسر"فإن مل تكن عليه درع فهو 

رجل "، و"قاِرن"أعطيته نبالً؛ فإن كان مع الرجل سيف ونبل فهو : أي" استنبلَين فَأنبلْته: "، وتقول"ناِبل"
، فإذا مل يكن "شاٍك يف السالح"و" مدجج"و" مؤِد"معه ِسالح؛ فإن كان كامل األداة فهو : أي" ساِلح

قد كَفَر "؛ فإذا لبس فوق درعه ثوباً فهو كافر و"مقَنع" عليه ِمغفَر فهو ؛ فإذا كان"أعزل"معه سالح فهو 
  ".فَوق ِدرِعه

  .إذا كان معه قوس ونبل" متنبلٌ نبلَه"و" هذا رجلٌ متقَوس قَوسه: "وتقول

هو الناشز الشاخص يف وسطه، " العير"، و"ظُبتاه"حد طَرِفه، وحداه من جانبيه " ذُباب السيف: "السيف
احلديدة : والسكني. من السيف" السيالن"ما بني ظُبِته وبني العيِر من وجهي السيف مجيعاً، و" ِغراره"و

  .اليت تدخل يف النصاب

  ".أكْشف: "وللذي ال ترس معه" أَجم: "وللذي ال رمح معه" أميلُ: "ويقال للذي ال سيف معه

    

ما دخل من الرمح يف السنان، وما حتت الثعلب " الثّعلَب"ما دخل فيه الرمح من السنان، و" بةاجلُ: "الرمح
، وما حتت ذلك "عاِلية الرمح"وما حتت ذلك إىل النصف يدعى " عاِملَ الرمح"إىل مقدار ذراعني يدعى 

  ".ساِفلَة الرمح"إىل الزج يدعى 

الفَرض " الكُظْر"مقِْبض الرامي، و" املَعِجس"، و"العجس"ما عِطف من طرفيها، و" ِسية القَوس: "القوس
  .السيور اليت تلْبس ظهور السيتين" اِخللَل"العقَبة اليت تلْبس ظَهر السية، و" النعل"الذي يكون فيه الوتر، و

  .عليه الوترالرقعة اليت تكون على احلز الذي جيري " الِغفارة"و
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  .السري الذي على رأس الوتر" اإلطْنابة"و

  .الِقِسي الفارسية" العتل"و

، والعقَبة اليت جتمع "الشرخان"املوضع الذي يكون فيه الوتر، وحرفا الفُوِق : من السهم" الفُوق: "السهم
العقَب الذي يشد فوق الرعِظ، " صافالر"مدخل النصل يف السهم، و" الرعظ"، و"اُألطْرة"الفُوق هي 

  .وريش السهم يقال له القُذَذ واحدا قُذَّة

  .ذو الريِش" املَريش"الِقدح الذي ال ريش عليه، و" األقَذّ"و

  .الذي انكسر فُوقُه فجعل أسفله أعاله: من السهام" النكْس"و

الشفْرتان " الِغراراِن"هو الناشز يف وسطه، و" العير"، و"هظُبت"وهي طرفه، وهي " قُرنته"يف النصل : النصال
  .ما عن ميني النصل ومشاله" الكُلْيتان"منه، و

  : أسماء الصناع

  : قال الشاعر" إسكاف"كل صانٍع عند العرب فهو 

  وشُعبتا ميٍس براها إسكافْ

" اهلبِرقي"احلَداد، و" اهلاِلِكي"البناء، و" اهلاِجِري"طُ، واخلَي" النصاح"اخلياط، و" الناِصح"نجار، و: أي

  : الغزال؛ قال رؤبة" العصاب"السمسار، و" السفْسري"الزراد و" اجلُنِثي"الصائغ، و

ابصالع رودب القَساِمي طَي  

  .واملاِسِخي القَواسالذي يطْوي الثياب أول طيها حىت تنكسر هم طيه، " القَسامي"و

  اختالف األسماء في الشيء الواحد الختالف الجهات 

ِحذاء " اليسر"عن ميينك ومشالك، و" الطَّعن الشزر"إىل أسفل، و" اليسر"إىل فَوق، و" الفَتلُ الشزر"
طحنت : "قالذات اليمني وذات الشمال، ي" املَخلوجة"هي املستويةُ، و" السلْكى"وجهك، والطعنة 

قال . إذا ابتدأت اإلدارة من يسراك فأدرت كذلك" بتاً"إذا أدرت يدك من ميينك، و" بالرحى شزراً
  : الشاعر

نتّاً ونَطْحراً وبحى شَزِيينا  بالرغاِزَل ما عطى المنُع ولَو  

يقال " احلالُ"فإن محلته على ظهرك فهو ؛ "قد تثَبنت"الوعاء حتمل فيه الشيء بني يديك، يقال " الثِّبانُ"و
  ".خبنت أَخِبن خبناً"يقال منه " خبنة"، فإن محلته يف ِحضِنك فهو "قد تحولْت كذا"
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  : معرفة في السانح والبارح

ما تلقَّاك، " الناِطح"ما جرى من ناحية اليسار، و" الباِرح"ما جرى من ناحية اليمني، و" السانح"و
  .ما استدبرك" القَعيد"و

  : معرفة في الطير

مرة فَرخاً، تزعم األعراب أنه كان على عهد نوح عليه السالم، فصاده جارح من " اهلَديلَ"العرب جتعل 
  : فليس من محامة إال وهي تبكي عليه، وأنشد يف هذا املعىن: جوارح الطري، قالوا

   وقد أودى وما كان تُبعهديالً  فقلتُ أتَبكي ذاتُ طَوٍق تَذكَّرتْ

  : ومل يخلَق تبع بعد، وقال الكُميت يف هذا املعىن: أي

  بأقْرب جابةً لِك من هديِل  من تَهِتفين بِه ِلنَصٍر وما

  : ومرة جيعلونه الطائر نفسه، قال ِجران العود

 بغِْي ِشريب ِبغَزةَ منْزفُال من  كأن الهديَل الظَّاِلع الرجِل وسطَها

ِزفنم درغويروى ي."  

  : ومرة جيعلونه الصوت، قال ذو الرمة

  رواح اليماني والهديُل المرجع  ناقَتي عند المحصِب شاقَها أرى

وال " القَوارير" العامة تقول والقَواري جمعها، وهي طري خضر تتيمن ا األعراب، ومسعت" القاِرية"و
  .أدري أتريد هذا الطائر أم ال

  .طائر لين الريِش ال يثبت عليه املاء، تشبه الشعراُء اخليلَ به إذا عرقت" السبد"و

  .طائر يديل خيوطاً من شجر ويفرخ فيها" التنوطُ"و

  .هي الصفاِرية: قالوا" التبشر"و

    

  .هو الِبرِقش" ورالشرش"و

  : طائر يتلون ألواناً، قال الشاعر" أبو براِقش"و

راِقشَ كُلَّ لَوُل ٍن  كَأِبي بتَخيي نُهلَو 

  ".كل يوم لونه يتخيل"ويروى 

  .الشِرقْراق: هو الشِقراق، والعرب تتشاءم به، وأهل اللغة يقولون" األخيلُ"و
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  .ومجعه وطاوطاخلُطَّاف، " الوطْواط"و

  .الغراب، سمي بذلك ألنه عندهم يحِتم بالِفراِق" احلَاِتم"و

  :  الصرد، مسي حبكاية صوته، قال الشاعر- بكسر القاف -" الواِق"و

  يقوُل عداتي اليوم واٍق وحاِتم  ِبهياٍب إذا شَد رحلَه ولَستُ

  : نيق، ويقال له أيضاً ابن ماٍء، قال ذو الرمةطري املاء، واحدها غُر" الغرانيق"و

  على ِقمِة الرْأِس ابن ماٍء محلِّقُ  وردتُ اعِتسافاً والثّريا كأنَّها

  ".قطعت"ويروى 

  .طائر مثل البومِة، يشبه به الرجلُ األمحق، وهو البوهة أيضاً" الْبوه"و

  .ابن تمرة" الدخلُ"و

  .هو ذكر البوِم: يقال" لفَيادا"و

" البرائل"عرف الديك، وعرف اخلَرب، وهو ذكر احلُبارى، و" الِعفِْرية"من الطائر جناحاه، و" السقْطاِن"و

  .ما ارتفع من ريش الطائر، واستدار يف عنقه

املُح "رقيقة اليت حتت القيض، والقشرة ال" الِغرقيُء"، و"اِخلرشاء"ِقشر البيضة األعلى، وهو " القَيض"و
  .إن الفَرخ خيلق من البياض ويغتذي املُح: صفرة البيض، ويقال

  : طائر يسقط يف الرياض ويمكُو، أي يصِفر، قال الشاعر" املُكَّاء"و

 ألهِل الشَّاِء والحمراِت فَويٌل  إذا غَرد المكَّاء في غَيِر روضٍة

  . ِزِمكّاهالطائِر" قَصن"و

إذا انقطع بيضهما، ويقال قَطَعِت الطري إذا احندرت من بالد الربد إىل " أَصفَِت الدجاجةُ واحلمامةُ"ويقال 
  .بالد احلر

  : معرفة في الهوام والذباب وصغار الطير

  .غَوغاء: صغار اجلراد، ومنه قيل لعامة الناس" الغوغاء"و

  .همج: يل للجهلة والصغارصغار البعوض، ولذلك ق" اهلَمج"و

  .ذباب أزرق عظيم" القَمعة"و

  ".محار نِعر"ذباب يدخل يف أنف احلمار فريكَب رأسه وميضي، فيقال عند ذلك " النعرة"و

  .ذباب يطري بالليل كأنه نار، واحدته يراعة" اليراع"و
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  .فَحل النحل" اليعسوب"و

  .قَفَّاز، وفيه شبه من اجلرادةصرار الليل، وهو " اجلُدجد"و

  ".أصنع من سرفَة"دابة تبين لنفسها بيتاً حسناً، واملثل يضرب ا فيقال " السرفَة"و

  .دويبة تأكل األِدمي" العثّ"و

  .قصري األرجِل، كثري العيون، يصيد الذباب وثْباً: ضرب من العناكب" اللَّيثُ"و

ما تأكلون وما : ، قال مديين ألعرايب"حبينة"عظاء منتنة الريح، وقد يقال هلا ضرب من ال" أم حبيِن"و
  .ِلتهينْء أم حبني العاِفيةُ: نأكل كلَّ ما دب ودرج إال أم حبني، قال املديين: تدعون؟ فقال

  .لونُ ألواناً حبر الشمسأكرب من العظاَءة شيئاً، يستقبل الشمس ويدور معها كيف دارت، ويت" اِحلرباء"و

دويبة محراء تلْصق باألرض، ومنه قيل وِحر صدر فالن علَي شبهوا لصوق احلقد بالصدر " الوحرة"و
  .بلصوقها باألرض

  : سام أبرص، وال يثنى وال يجمع، وأنشد أبو زيد" الوزغُ"و

   آكُل األباِرصالَكُنْتُ عبداً  واهللا لَو كُنْتُ لهذا خاِلصا

  .فجمعه على اللفظ الثاين

، والعامة "القَرنبى يف عني أمها حسنة: "دويبة مثل اخلنفساء أعظم منها شيئاً، تقول العرب" القَرنبى"و
  .اخلُنفساء: تقول

  : دويبة تدب على البعري فيتورم، قال الشاعر يصف إبالً" النبر"و

  دبتْ عليها ذَِرباتُ األنْبار  استيفارِمن ِسمٍن و كأنها

  .أراد مجع ِنبٍر

  .دويبة تغوص يف الرمل كما يغوص طري املاء يف املاء" احلَلْكاء"و

هي : دواب تكون يف الرمل بيض ملْس، تشبه ا أصاِبع النساء، واحدها أُسروع، ويقال" األساريع"و
  .أيضاً" شحمة األرض"

  .العنكبوت الناِسجة" اخلَدرنق"و

  ".الشيهم"عظيم القناِفِذ، وهو " الدلْدل"و

أسرق من زبانة؛ ويشبهون ا الرجل اجلاهل، : فَأْرة صماء، تضرب ا العرب املثل، يقولون" الزبابة"و
    : قال ابن ِحلِّزة

موه حاِئر اببز  عر اآلذان عمداال تَس.  
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  .عظيم السالِحف" الرق"و

  .دابة تقتل الثعبان" النمس"و

  : ذَكَره، وله ِنزكان، وكذلك اِحلرذَوِن؛ وأنشد األصمعي يف وصف ضب" ِنزك الضب"و

  على كلِّ حاٍف في الِبالِد وناِعِل  ِسبحٌل لَه ِنزكاِن كانا فَضيلَةً

  : بطنِه، يقول قائل األعرابشحم " الكُشيةُ"و

ذُقْتَ الكُشَى باألكْباد وأنْتَ لَو  دو ِبالوادعي بكْتَ الضلَما تَر  

  : بيضه، قال أبو اهلندي" مكْنه"و

 تَشْتَهيِه نُفوس العجم وال  ومكْن الضباِب طَعام العريِب

  .أَعق من ضب:  ولذلك يقال يف املثلإنه يأكلها،: ولَده، ويقال" حسولُه"و

  : صاِئدها، وأنشد" حاِرشها"و

  فما يرجو ِبحبك من تُِحب  ما كان حبك حب ضب إذا

دابة كاهلرة منِتنةُ الرائحة، تزعم األعراب أا تفْسو يف ثوب أحده إذا صادها، فال تذهب " الظَِّربانُ"و
مفَرق النعِم؛ ألنه إذا : فَسا بينهم ظَِربانٌ ويسمونه: يبلَى الثوب؛ ويقولون يف القوم يتقاطعونرائحته حىت 

قَتفَرفَسا بينها وهي جمتمعة ت.  

  .ذكر اليراِبيع، وهو أيضاً ذكر األرانب" اخلُزز"و

  . بن طاِمٍرطاِمر: وثِْبه، ومنه يقال: لطموره، أي" طاِمر"ويقال للبرغوث 

  .القَملَة، ومجعها صؤاب وِصئْبان" الصؤابة"و

  .كالربغوث، ورمبا نبت له جناحان فطار" احلُرقوص"و

  : معرفة في الحية والعقرب

بأنِفها، والنكْز " نكَزته احلية: "، وقال أبو زيد"لَسبته"و" لَدغته العقْرب"و" نشطَته"و" نهشته احلية: "يقال
"هطَتشا و" نط بأنياشب"والنقْرى العبانناها، و" زها"قَرلَتوول من ذنبها، وبذلك مسيت النجوم " ششما ت

األفعى إذا صغرت " احلاِربة"و.  سمها، والَّيت تلسع ا إبرتها- بالتخفيف -" حمة العقرب"تشبيهاً ا؛ و
حية عظيمة تنفخ وال تؤذي، " احلُفَّاث"أعظمها، و" الثُّعبان"اليت ال تنفع معها رقْية، و" الصلُّ"من الِكبر، و
  : قال الشاعر

فاِيشُونأي مفَّاثَها حأور ع  وقَدفَقَضى عليِه األشْج هضع قد  
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طَلْعها كأنه رؤوس ":  وجلّمنه قولُ اهللا عز: والعرب تسمي احلية اخلفيف اجلسم النضناض شيطاناً ويقال
  ."الشياطني

  معرفة في جواهر األرض 

مِن : "األسرب، ومنه احلديث"اآلنك " و"وأسلْنا له عين الِقطِْر": النحاس، ومنه قول اهللا عز وجلّ" الِقطْر"
" اللُّجين"أيضاً، و" الِعقْيان"الذهب، وهو " رالنض"، و"استمع إىل قَينٍة صب يف أُذُنيِه اآلنك يوم القيامة

  : الرصاص، ومنه قول الزباء" الصرفان"الفضة، و

  َأجنْدالً يحِملْن أم حديدا  ِللْجماِل مشْيها وئيدا ما

فاناً باِرداً شَديدا أمرثَّماً قُعودا  صجاَل جأِم الر  

  والمعنى باب األسماء المتقاربة في اللفظ 

  .أكثر من النضح وال يقال من النضخ فَعلْت" النضخ"

  ".احلَزِن"أرفَع من : من األرض" احلَزم"و

  ."فقَبصت قَبصةً من أَثَِر الرسول": جبميع الكف، والقَبص بأطراف األصابع، وقرأ احلسن" القَبض"و

  .تخِضمونَ ونقْضم واملَوِعد اهللا: سنان، قال أبو ذَر رمحه اهللابالفم كله، والقَضم بأطراف األ" اخلَضم"و

  .الذي جيد الربد واجلوع" اخلَِرص"الذي يِجد البرد، و" اخلَِصر"و

  .النتن" الرجس"العذاب، و" الرجز"و

  .جهو اِملنس" احلَف"اخلشبة اليت يلُف عليها احلاِئك الثوب، و" احلَفَّة"و

  .يف العقل" السالس"يف البدن، و" اهلُالس"و

" الكاِبيةُ"اليت طَِفئَت وذهبت ألبتة، و" اهلاِمدة"اليت قد سكن لَهبها، ومل يطْفَأْ جمرها، و" النار اخلاِمدة"و

  .اليت غَطَّاها الرماد

النتن خاصة، ومنه قيل للدنيا، أُم دفْر؛ وقيل " الدفر"ِشدة ريح الشيء الطيب والشيء اخلبيث، و" الذَّفَر"و
  .يا دفار: لألمة

الذي فيه شيء من عذوبة وهو " الشريب"امللح الذ ال يشرب إال عند الضرورة، و" املاء الشروب"و
  .يشرب على ما فيه

    

  .املرتل يف الربيع خاصة" املَربع"الدار بعينها حيث كانت، و" الربع"و
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  ".شكْم"العطاء ابتداء، فإن كان جزاء فهو " كْدالش"و

  ".غَلَت"يف الكالم، فإن كان يف احلساب فهو " الغلَط"و

  .الذي يرتعها" املَاِتح"الذي يدخل البئر فيمأل الدلو، و" املَاِئح"و

"عنجلٌ صإذا كان يعمله حاذقاً، و" ر"اعناع"امرأة صنوال يقال للرجل ص ،.  

  من الكالم المشتبه باب نوادر 

  .مدحه ميتاً" التأبني"مدح الرجل حياً، و" التقريظ"

  .به إذا كان ميتاً" لفالن إذا كان حياً، وغضبت" غَِضبت"

كلمت أبا : إذا لَِزمته دية فأعطيتها عنه؛ قال األصمعي" عقَلت عن فالن"أعطيت ديته، و" عقَلْت املقتول"
  .حىت فَهمته" عقلت عنه"و" عقلته"يد فلم يفرق بني يوسف القاضي يف هذا عند الرش

  .إذا ذهب" دوى السبع يف األرض"يف اهلواء إذا حلَّق واستدار يف طريانه، و" دوم الطائر"و

  .أجرة الكاهن" احلُلْوان"أجرة الراقي، و" البسلة"و

  .وجالشفْع، وهو الز" الزكَا"الِوتر، وهو الفرد، و" اخلَسا"و

وهو الذي " عبد مملكٍة"وكذلك االثنان واجلميع، وهو الذي ملك هو وأبواه، و" أمة ِقن"و" عبد ِقن"و
  .سيب ومل ميلك أبواه

إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك " اجتويتها"إذا مل توافقك يف بدنك، وإن أحببتها، و" استوبلت الِبالد"
  .يف بدنك

واحدهم حماً، مثل قَفاً، وحموه، مثل " األحماء" فهم - مثل األب واألخ -زوج وكل شيء من قبل ال
أم زوجها، ال لغة فيها " حماة املرأة"أبوه، وحمٌء، مهموز ساكن امليم، وحم، حمذوف الالم مثل أٍب، و

  .جيمع هذا كله" الصهر"، و"اُألختان"غري هذه، وكل شيء من قبل املرأة فهم 

  .عجيزته: ، وال يقال"عجز الرجل"، و"عجزها"عِجيزة املرأةْ و"وهي 

  ".غُلِّب: "، وإذا غَلَب قيل"مغلَّب: "إذا غُلب الشاعر قيل: قال يونس

وال تكون " قَد ساعاها"هذا يكون باألمة واحلرة، ويقال يف اإلماء خاصة " عهر"و" قد زنى الرجل"و
  .ء خاصةاملساعاة إال يف اإلما

  .من األدم" من صوف أو وبر، وال يكون من الشعر، والطِّراف" اِخلباء"و

  : املتفرقون، قال أبو قيس ابن األسلت" اجلماع"اتمعون، و" اجلَمع"و

  من بيِن جمٍع غيِر جماِع
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  .ور من حرها بضم الفاءهو ما يف" فُوارة الِقدر"بفتح الفاء، و" فَوارة الوِرِك: "قال األصمعي

  . البئر الكثرية املاء-بالعني غري معجمة " العيلَم" بالغني معجمة، و-املرأة احلسناء " الغيلَم"

  .إذا فعله اراً" ظلَّ يفعلُ كَذا"إذا فعله ليالً، و" بات فالنٌ يفعلُ كَذا: "يقال

  . وحمار، وبغالإال لراكب البعري خاصة، ويقال فارس،" راِكب: "وال يقال

  .يف رجليه" احلَفَا"يف يدي البعري خاصة، و" النقَب"ويقال 

" ركَض البعري"يف الناقة مثل اِحلران يف الفرس، و" اِخلالَء"و" حرن الفرس"و" خَألت الناقة"، و"أحلَّ احلمل"

ضربت بثَِفنات رجليها عند احللب، إذا هي " زبنت الناقة"بيديه، و" خبط"و" رمح"برجليه، وال يقال 
  .الفرس واحلمار والبغل" رمح"والزبن بالثَِّفنات، و

  ".مرابض الغنم"و" مبارك اإلبل"وهذه " جثَم الطائر"و" ربضت الشاة"و" برك البعري"ويقال 

اخويقال أخنت البعري فربك وال يقال فَن.  

  .كالزبد يعلو ألبان اإلبل، وال زبد أللباا" اجلُباب"و" زبد الغنم"و" جباب اإلبل"وهو 

"هورزلَّد فالن جلَخ شاته"نزع عنه جلده، و: أي" جوال يقال سلخ جزوره" س.  

  ".أخرى كاسدة"للنافقة، و" ناقة تاِجرة"و

ثَاية "ال عند املاء، ومباركُها عند املاء، وال تكون األعطان واملعاطن إ" معاِطنها"و" عطَن اإلبل والغنم"و
  ".مراح اإلبل، ومراح الغنم"مأواها حول البيوت، و" الغنم واإلبل

إذا أرسلتها ترعى ليالً " هملَت"بالليل، و" نفَشت"بالعشي، و" راحت"بالغداة، و" سرحت اإلبل واملاشية
تها، مثل أمهلتها يف املعىن وسرحتها هذه أرحتها، وأنفشتها، وأمهلتها، وأسم: واراً بال راٍع، ويقال

  .وحدها بغري ألف

  .كثرية، من نام وسطها دِفئَ من أنفاسها: أي" إبل مدِفئَة"كثرية األوبار والشحوم، و" إبل مدفَأَة"

     : ، قال الراعي"فَِحيل"وإذا كان الفحل كرمياً من اإلبل قالوا 

  ُأماتُهن وطَرقُهن فَِحيال

  .ومجعوه فَحاحيل" فُحال"وإذا كان من النخل كرمياً قالوا 

إذا صر " شطَّر ا"إذا صر ثالثة أخالٍف، و" ثَلَّثَ ا"، و"إذا صر مجيع أخالِفها" أجمع بناقته"ويقال 
  .إذا صر ِخلفاً" خلَّف ا"ِخلفني، و

  .من قبل ميينها" الباِئن" ِقبل ِشماهلا، والذي يأيت احلَلوبة من" املُعلِّي: "قال أبو عيبدة

للقَتب " الِبطان"للسرج، و" اِحلزام"للهودج، و" الوضني"للرحل، و" التصدير"و" احلَقَب"و" السفيف"و
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  .خاصة

لذوات " القُرطَان"و" القُرطَاط"للبعري، و" اِحللْس، والبرذَعة"كساء يكون حتت البرذَعة، و" اِحللْس"و
" خشئْت البعري: "من شعر، يقال" اِخلزامة"من صفْر، و" البرة"من خشب، و" اِخلشاش"احلافر، و

  .هذه وحدها بألف" أبريته"و" خزمته"و

  : ، وقتب عقر أيضاً غري واٍق، قال"قَتب وسرج ِمعقَر وعقَر"واق، و: أي" سرج قَاِتر: "ويقال

  ألح على أكتافهم قَتَب عقَر  بخُطٍّةألد إذا القيتُ قوماً 

  .إال للحيوان" عقُور"وال يقال 

  باب تسمية المتضادين باسم واحد 

  : األسود، وهو األبيض، قال الشاعر": اجلَون"

  يباِدر الجونَةَ أن تَِغيبا

  .يعين الشمس

  .الصبح" الصرمي"الليل، و" الصرمي"و

الضوء، وبعضهم جيعل السدفة اختالط الضوء والظلمة، كوقت ما بني " السدفَة"، والظلمة" السدفَة"و
  .طلوع الفجر إىل اإلسفار

  .الشيء الصغري" اجلَلَل"الشيء الكبري، و" اجلَلَل"و

  : والنبل الصغار، والكبار، قال الشاعر

حأفر وأن ُأ الِكرامزُأر ال  أناِئصاً نَبداً شَصُأورثَ ذَو  

  .مجع نبلة وهي العطية" نبال"هي : وقال بعضهم. اليت ال ألبان هلا: الصغار، والشصائص: ههنا" النبلُ"

  : الريان، قال النابغة" الناهل"العطشان، و" الناهل"و

  ينْهُل منها األسُل النَّاِهُل

  .يروى منها الرماح الِعطاش: أي

  : الالَّطئُ باألرض، قال الشاعر" لُاملاِث"القائم، و" املاِثلُ"و

  فِمنْها مستَِبين وماِثُل

  .دارس: أي

  .املستغيث، واملغيث" الصارخ"و
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  .املصلِّي بالليل، وهو النائم أيضاً" اهلاِجد"و

  .االرتفاع، والنحدار" الرهوة"و

  .جمرى املاء يرتل من أعلى الوادي، وهي ما ابط من األرض" التلْعة"و

  .اليقني، والشك" الظَّن"و

  .السيف الذي مل يحكم عمله، وهو الصقيل أيضاً" اخلَِشيب"و

  .اإلقامة" اإلهماد"السرعة يف السري، و" اإلهماد"و

  : اِخلصيان من اخليل، وهي الفُحولة، قال بشر بن أيب خازم" اخلَناِذيذُ"و

   الزقّ علَّقَه التِّجاركطي  تَرى الغُرموَل منه وِخنِْذيٍذ

  .اِحليض، وهي األطهار" األفْراء"و

  .املُصعد، وهو املنحدر: يف اجلبل" املُفِْرع"و

  ."وكانَ وراءهم مِلك يأخذُ كلَّ سِفينٍة غَصباً": تكون قُداماً، وتكون خلفاً، قال اهللا عز وجلّ" وراُء"و

إنَّ اهللا ال يستحي أن يضِرب مثَالً ما بعوضةً فما ": قال اهللا عز وجلّ" ونَد"تكون مبعىن " فَوق"وكذلك 
  .يعين الذُّباب والعنكبوت" فما فوقَها: "فما دوا، هذا قول أيب عبيدة، وقال الفراء:  أي"فَوقَها

  .غُيب، ومتخلِّفون" حي خلُوف"و

  .أخفيته، وأعلنته" أسررت الشيء"و

  .أظهرته، وكتمته" توت الشيءر"و

  .مجعته، وفرقته، ومنه مسيت املنية شعوب؛ ألا تفرق" شعبت الشيء"و

  .غبت عنهم حىت ال يروين" طَلَعت عنهم"أقبلت عليهم حىت يروين، و" طَلَعت على القوِم"و

  .بعته، واشتريته" ِبعت الشيء"و

  .بعتهاشتريته، و" شريت الشيء"و

  كتاب تقويم اليد

  باب إقامة الهجاء 

الكتاب : بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو حممد
يزيدون يف كتابة احلرف ما ليس يف وزنه؛ ليفصلوا بالزيادة بينه وبني املشبه له، ويسقطون من احلرف ما 

  .اء مبا أبقي عما ألقي، إذا كان يف الكالم دليل على ما حيذفون من الكلمةهو يف وزنه، استخفافاً واستغن



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  83  

    

، ومل "مل يكن"وهم يريدون " مل يك: "والعرب كذلك يفعلون، وحيذفون من اللفظة والكلمة، حنو قوهلم
ستخفافاً ، وخيتزلون من الكالم ما ال يتم الكالم على احلقيقة إال به، ا"مل أُبال"وهم يريدون " أُبلْ"

  : وإجيازاً، إذا عرف املخاطب ما يعنون به، حنو قول ذي الرمة ووصف محرياً

 من خَذَا آذَاِنها وهو جاِنح له  فلما لِبسن اللَّيَل أو حين نَصبتْ

أو حني أقبل الليل نصبت آذاا وكانت مسترخية والليل مائل على "أراد : خبرت عن األصمعي أنه قال
  : فحذف، وقال النمر بن تولب" النهار

ا فإنخْشَهي ةَ منا  المنينَمأي فسوفَ تُصاِدفُه  

  .فحذف، ومثل هذا كثري يف القرآن والشعر" أينما كان"أو " أينما ذهب"أراد 

تفوا مبا ورمبا مل يمكن الكتاب أن يفصلوا بني املتشاني بزيادة وال نقصان فتركومها على حاهلما، واك
وللجميع " لن يغزوا"ولالثنني " لن يغزو: "يدل من متقدم الكالم ومتأخره خمرباً عنهما، حنو قولك للرجل

 - فرقاً بني املتشاني -وال يفصل بني الواحد واالثنني واجلميع، وإمنا يزيدون يف الكتاب " لن يغزوا"

، ال يتعدونها إىل غريها، ويبدلوا من اهلمزة، أال ترى أم حروف املد واللني، وهي الواو والياء واأللف
  .قد أمجعوا على ذلك يف كتاب املصحف، وأمجعوا عليه يف أيب جاد

  .وأما ما ينقصون لالستخفاف فحروف املد واللني وغريها، وسترى ذلك يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل

  باب ألف الوصل في األسماء 

 بغري ألف؛ ألا كثرت يف هذه احلال -إذا افتتحت ا كتاباً أو ابتدأت ا كالماً  -" بسم اهللا"تكتب 
على األلسنة، يف كل كتاب يكتب، وعند الفَزع واجلَزع، وعند اخلرب يِرد، والطعام يؤكل، فحذفت 

  .األلف استخفافاً

اقرأْ ": وقال اهللا عز وجلّ"  باسم اهللاأختم"و" أبدأُ باسم اهللا: "فإذا توسطت كالماً أثبت فيها ألفاً حنو
كِظيم" و"باسِم ربالع كباسِم رب حوكذلك كتبت يف املصاحف يف احلالني مبتدأة ومتوسطة"فسب .  

رأيت حممد "و" هذا حممد بن عبد اهللا"إذا كان متصالً باالسم وهو صفة كتبته بغري ألف، تقول " ابن"و
هذا زيد : "فإن أضفته إىل غري ذلك أثبت األلف، حنو قولك"  عبد اهللامررت مبحمد بن"و" بن عبد اهللا

كان زيد "و" أظن حممداً ابن عبد اهللا"وكذلك إذا كان خرباً كقولك " ابن أخيك"و" ابن عمك"و" ابنك
ى املسيح ابن وقالِت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصار"ويف املصحف " إن زيداً ابن عمرو"و" ابن عمرو



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  84  

قال : " كتبا باأللف، ألنه خرب، وإن أنت ثنيت االبن أحلقت فيه األلف، صفةً كان أو خرباً، فقلت"اهللا
، وإن أنت ذكرت ابناً بغري اسم "أظن عبد اهللا وزيداً ابني حممد"و" عبد اهللا وزيد ابنا حممد كذا وكذا

" هذا حممد ابن أخي عبد اهللا: "إن نسبته إىل غري أبيه فقلتكتبته باأللف، و" جاءنا ابن عبد اهللا: "فقلت

: أحلقت فيه األلف، وإن نسبته إىل لقٍب قد غلب على اسم أبيه أو صناعة مشهورة قد عرف ا كقولك

  .مل تلحق األلف؛ ألن ذلك يقوم مقام اسم األب" حممد بن األمري"، و"زيد بن القاضي"

  . مل تنون االسم قبله، وإن أحلقت فيه ألفاً نونت االسمألفاً" ابن"وإذا أنت مل تلحق يف 

  .بالتاء" هذه هنت بنت فالن"باأللف وباهلاء، فإذا أسقطت األلف كتبت " هذه هند ابنة فالن"وتكتب 

 كتبت "ومريم ابنةَ ِعمران": إذا أدخلت فيه األلف أثبت التاء وهو أفصح، قال اهللا عز وجلّ: وقال غريه
  .بالتاء

  اب األلف مع الالم للتعريف ب

    

هذا للقوم، وللغالم، "واأللف مع الالم اللتان للتعريف إذا أدخلت عليهما الم اجلر حذفتها، فقلت 
فإن جاءت ألف " بالناس"و" بالغالم"و" بالقوم"، فإن أدخلت عليهما باء الصفة مل حتذفها فكتبت "وللناس

مث " التباس"و" التفات"و" التقاء"لف والالم اللتني يف والم من نفس احلرف وليستا للتعريف، حنو األ
اللتباس األمر "و" اللتفتنا"و" بالتقائنا"أدخلت عليهما الم الصفة أو باء الصفة؛ أثبت األلف، حنو قولك 

ما من نفس احلرف، وليستا بزائدتني، فإن أدخلت األلف والالم الزائدتني للمعرفة "بالتباسه"و" علي؛ أل
األلف والالم اللتني من نفس احلرف، ومل تصل احلرف بباء الصفة وال الم الصفة، مل حتذف شيئاً، على 

" بااللتقاء"؛ فإن وصلتهما بباء الصفة مل حتذف، فكتبت "االلتباس"و" االلتفات"و" االلتقاُء"فكتبت 

  ".لاللتباس"و" لتفاتلال"و" لاللتقاء"فإن وصلت بالم الصفة حذفت، فكتبت " بااللتباس"و" بااللتفات"و

  باب ما تغير فيه ألف الوصل 

، "إيئَس من كذا وكذا"، و"اجيلْ من ربك"و" إيبق يا غالم"، و"إيذَنْ يل على األمري"، و"إيِت فالناً: "تقول
كل ذلك تثبت فيه الياء، فإذا وصلت ذلك بقاء أو واو أعدت ما كان من " ايذَنوا"، "ايتوا"ويف اجلمع 
فأِت " إىل الواو، وما كان من ذوات الياء إىل الياء، وما كان مهموزاً إىل األلف، فكتبت ذوات الواو

، "وأْتوين، وأْذَنوا، وأِْبقُوا: "، وكذلك إن اتصلت بواو، تقول"فَأْبق يا غالم"، "فأْذَن له عليك"، "فالناً
واوجل من : " اتصلت بواو، تقولمن الوسن، وكذلك إذا" فاوسن يف ليلتك"، "فاوجلْ من ربك"وتقول 
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  ".فايِسر، وايِسر"وتقول " يسر فالنٌ: "وتقول يف فعل من امليسر" واوسن"، "ربك

ايذَن يل على . ايِت فالناً مث ائِْتِه"فإن اتصل هذا بثُم أو بغريها من سائر الكالم مل حتذف الياء، وكتبت 
  ."يا صاحل ائِْتنا" و"مثَّ ائْتوا صفّاً":  وقال"ومنهم من يقولُ ائْذَنْ ِلي": قال اهللا عز وجلّ" األمري مث ائْذَن

والفرق بني الفاء والواو، وبني مث، أن الفاء والواو يتصالن باحلرف فكأما منه، وال جيوز أن يفرد واحد 
  .منهما كما تفرد مث؛ ألن مثَّ منفردة من احلرف

فأْمر فالناً : "بالواو، فإن وصلتها بواو أو فاء قلت" فالناً بكذاأُومر "وتكتب ما كان مضموماً حنو 
أومر فالناً : "، فأسقطت الواو، فإن وصلتها بثم مل تسقط الواو، وكتبت"بالشخوص، وأْمر فالناً بالقدوم

او، وال بالواو، فإن وصلت بفاء أو واو أسقطت الو" اؤجرين يف مصيبيت"بالواو، وكذلك اللهم " مثَّ اؤمره
، وكذلك "الذي"من " اؤمتن" كتب على قطع "فليؤد الَّذي اؤتمن أمانته": تسقطها مع مثَّ، ويف املصحف

القياس أن يكتب كل حرف على االنفراد، وال ينظر إىل ما قبله مما يزيله عن حاله إذا أدرجت فتغريه إذا 
بواو أو فاء حذفت الواو " اؤتِمن"ن وصلت اتصل به، ولو كتب على االتصال لكتب بإسقاط الواو، فإ

، وكذلك الفاء فإن اتصل ذلك "وأْتمن فالن على بيت املال، وأْتجر عليه بكذا وكذا، وأْتمر به"فكتبت 
  ".اؤمتر مث اؤتِمر به"بثم أثبت الواو، فكتبت 

" توحر"و" توجلُ"وكذلك تقلب الواو يف األوىل ياًء، للكسرة قبلها، " ال توجل"و" اجيلْ"وتقول 

إي واهللا فاوجلْ، واوحر، واوسن، : "فإن اتصلت بواو أو فاء كتبت بالواو حنو قولك" توهل"و" توسن"و
: اجيلوا، وقلت لكم: قد قلت لكم: "فإن اتصلت بثم أو بغريها من الكالم كتبت بالياء، تقول" واوهلْ

  ".ا، مث ايسنوا، مث اجيلُوا، مث ايهلُواايسنو: ايهلُوا، وقلت لكم

وإمنا تفعل هذا ألنك تكتب احلرف على االنفراد، وال تغريه لتغري ما قبله إذا وصلته به، فأما الواو فكأما 
  .من نفس احلرف ألما ال ينفردان كما تنفرد مثَّ

  باب دخول ألف االستفهام على ألف الوصل 

لى ألف الوصل ثبتت ألف االستفهام وسقطت ألف الوصل، يف اللفظ إذا دخلت ألف االستفهام ع
 وتقول إذا "أصطَفَى البنات علَى البِنني":  ومثله"سواٌء عليِهم أستغفرت هلُم": والكتاب، قال اهللا تعاىل

  ؟ "أفْتريت على فالن"و" أشتريت كذا: "استفهمت

  الم التي تدخل للمعرفة باب دخول ألف االستفهام على األلف وال
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إذا أدخلت ألف االستفهام على األلف والالم اللتني للتعريف ثبتت ألف االستفهام، وحدثت بعدها مدة، 
آلرجلُ قال ذاك، تكتبه :  وتقول"آآلنَ وقد عصيت قبلُ" "آهللا خري أم ما يشِركون": حنو قول اهللا عز وجلّ

  .شيئاًباأللف، وال تبدل من املدة 

  باب دخول ألف االستفهام على ألف القطع 

أَأَنت قُلت ": إذا أدخلت ألف االستفهام على ألف القطع وكانت ألف القطع مفتوحة حنو قول اهللا تعاىل
 فإن شئت أثبت اهلمزتني معاً يف اللفظ، وإن شئت مهزت األوىل ومددت "أَأَنذَرم أم ملْ تنذُرهم" "للناس
أنت "ة، فأما يف الكتاب فإن بعض الكتاب يثبتهما معاً ليدل على االستفهام، أال ترى أنك لو كتبت الثاني

 مل يكن بني االستفهام واخلرب فرق، وبعضهم يقتصر على واحدٍة "أنذرم أم مل تنذرهم" "قلت للناس
  .استثقاال الجتماع ألفني

أَؤنبئكم "أَؤكرمك، أَؤعطيك : فهام حنو قولكفإذا كانت ألف القطع مضمومة ودخلت عليها ألف االست
 قلبت ألف القطع يف الكتاب واواً، على ذلك كتاب املصحف، وإن شئت كتبت ذلك "خبٍري من ذِلكُم

  .بألفني على مذهب احملقق، وهو أعجب إيلّ

ذَا جئت أِئ" "أِئنك ذاهب: "وإذا كانت ألف القطع مكسورة ودخلت عليها ألف االستفهام حنو قولك
قلبت ألف القطع ياء، على ذلك كتاب املصحف، وإن شئت كتبت ذلك بألفني على مذهب " أكرمتين

  .التحقيق، وهو أعجب إيلّ

  : ومن كان من لغته أن يحدث بني األلفني مدة مثل قول ذي الرمة

 وبين النَّقَا آَأنِْت أم أم ساِلم  أيا ظَبيةَ الوعساِء بين جالِجِل

؟ فال بد من إثبات ألفني؛ ألا ثالث ألفات يف احلقيقة، فتحذف واحدة؛ استثقاالً "حالحل"ويروى 
  .الجتماع ثالث ألفات، وال جيوز أن حتذف اثنتني فتخل باحلرف

  باب ألف الفصل 

رى أم لو مل ، أال ت"وردوا وكَفَروا"ألف الفَصِل تزاد بعد واو اجلمع خمافة التباسها بواو النسق يف مثل 
يدخلوا األلف بعد الواو مث اتصلت بكالم بعدها ظن القاريء أا كفر وفَعل وورد وفعل، فِحيزت الواو 

ملا قبلها بألف الفصل، وملا فعلوا ذلك يف األفعال اليت تنقطع واوها من احلروف قبلها حنو ساروا وجاءوا؛ 
ف قبلها حنو كانوا وبانوا؛ ليكون حكم هذه الواو يف كل فَعلوا ذلك يف األفعال اليت تتصل واوها باحلرو
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  .موضع حكماً واحداً

وليست واو مجيع، ورأى يعض كتاب زماننا " يغزوا ويدعوا"وتزاد ألف الفصل أيضاً بعد الواو يف مثل 
مل كذلك؛ إذ " أنا أدعو"بال ألف، و" هو يرجو"هذا أال تلحق ا األلف يف مثل هذه احلروف، فكتبوا 

تكن واو مجيع، وذلك ألن العلة اليت أدخلت هلا هذه األلف يف اجلميع ال تلزم يف هذا املوضع، أال ترى 
مل تشبه واوه واو النسق؛ التصاهلا " أنا أدعو"و" أنا أرجو"أنت إذا كتبت الفعل الذي تتصل واو به مثل 

 أي أنزعه مل -" لتراب، وأسرو الثوبأنا أذْرو ا"بالفعل، وإذا كتبت الفعل الذي تنفصل واوه منه مثل 
تشبه واوه واو النسق إال بأن تزيل احلرف عن معناه؛ ألن الواو من نفس الفعل، ال تفارقه إال يف حال 

واو مجيع، والفعل مكتٍف بنفسه ميكن أن جيعل للواحد وتتوهم الواو " كفروا ووردوا"جزمه، والواو يف 
، غري أن متقدمي الكتاب مل يزالوا على ما أنبأتك من إحلاق ألف ناسقةً لشيء عليه، وقد ذهبوا مذهباً

  .الفصل ذه الواوات كلها؛ ليكون احلكم يف كل موضع واحداً

  باب األلفين تجتمعان فيقتصر على إحداهما 

  والثالث يجتمعن فيقتصر على اثنتين 

ة؛ ألن فيما بقي دليالً على بألف واحدة، وحتذف واحد" يأبانا"و" يأبوب"و" يإسحق"و" تكتب يإبراهيم
، وآمر بألف واحدة، وحتذف واحدة؛ ألن فيما بقي دليالً "آِثب"، و"آخر"و" آدم"ما ذهب، وتكتب 

  ".آزر فالنٌ فالناً"و" آمن"على ما ذهب، وكذلك الفعل، حنو 

  .وما أشبه ذلك بألف واحدة، وحتذف واحدة" مآباً"وتكتب 

" براءات"بألف واحدة، وحتذف واحدة، فإذا مجعت كتبت " جاءةفُ"و" مساءة"و" براءة"وتكتب 

بألفني؛ ألا يف اجلمع ثالث ألفاٍت، فلو حذفوا اثنتني " بداءات حوائجك"و" بداءاتك"و" مساءات"و
فتكتبه " مألا"و" قد قرأا"أخلوا باحلرف، وتقدير احلرف من الفعل فعاالت واحده فعالة، وتقول لالثنني 

باأللف الثانية بني فعل الواحد وفعل االثنني، وكان الكتاب يكتبون ذلك فيما تقدم بألٍف بألفني؛ لتفرق 
  .واحدة، واأللفان أجود خمافة االلتباس

    

فالقياس " جزيتك جزاًء"و" شربت ماًء"و" لبست كساًء"و" قبضت عطاًء"وإذا نصبت احلرف املمدود حنو 
األوىل، واهلمزة، والثالثة وهي اليت تبدل من التنوين يف الوقف، : أن تكتبه بألفني؛ ألن فيه ثالث ألفاٍت

فتحذف واحدة، وثبتت اثنتني، والكتاب يكتبونه بألف واحدة ويدعون القياس على مذهب محزة يف 
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  .الوقف عليها

ألنه  كتبته بألف واحدة؛ "لو يجدونَ ملْجأَ"أخطأت خطأ كثرياً و: فإذا كان احلرف مهموزاً مثل قولك
  .يف األصل بألفني، فتحذف واحدة وتبقى واحدة على القياس

  .بألف واحدة وحتذف واحدة" هأنا"و" هأنت"و" هأنتم"وتكتب 

  باب حذف األلف من األسماء وإثباتها 

إبراهيم، وإمسعيل، وإسرئيل وأسحق، استثقاالً هلا، كما تترك : حتذف األلف من األمساء األعجمية حنو
يمن وهرون وسائر األمساء املستعملة؛ فأما ما ال يستعمل من األمساء األعجمية، وال صرفها، وكذلك سلَ

يتسمى به كثرياً، حنو قارون، وطالوت، وجالوت، وهاروت، وماروت؛ فال حتذف األلف يف شيء من 
 فإنه ال حتذف ألفه وإن كان مستعمالً؛ ألن األلف لو حذفت وقد حذفت منه إحدى" داود"ذلك، إال 

  .الواوين الختل احلرف

 فإن حذف األلف منه حسن وإثباا حسن، وإذا جاء - مثل صلح، وخلد، وملك -وما كان على فاعل 
 فال جيوز حذف األلف يف شيء - حنو جابر، وحامت، وحامد، وسامل -منها أمساء ليس يكثر استعماهلا 

  .منها

 فإنك تكتبه مع إثبات - حنو احلِرث - فيهوكل اسم منها يستعمل كثرياً وجيوز إدخال األلف والالم
وقال بعض ". حارثٌ قال ذاك"األلف والالم بغري ألف؛ فإذا حذفت األلف والالم أثبت األلف فكتبت 

فيلتبس به، مث أدخلوا " حربا"إم كتبوه باأللف عند حذف األلف والالم لئال يشبه : أصحاب اإلعراب
  .ا اللبس؛ ألم ال يقولون احلرب، وهو اسم رجلاأللف والالم فحذفوا األلف حني أمنو

  .وأم ما كان مثال عثْمن، ومروان، وسفْني، فإثبات األلف حسن، واحلذف حسن إذا كثر

  .ِعمران: ومن ذلك ما مل حتذف ألفه وهو مستعمل؛ مثل

 إيلَّ أن يعيدوا بغري ألف حني أثبتوا األلف والالم، وإذا حذفت األلف والالم فأحب" الرمحن"وكتبوا 
  ".رحمان الدنيا واآلخرة"األلف فيكتبوا 

وأما شيطان وِدهقان فإثبات األلف فيهما حسن، وكان القياس أن يكتبومها إذا دخلت األلف والالم 
  .فيهما بغري ألف، إال أن الكتاب جممعون على ترك القياس

  .بغري ألٍف" عبد السلِم"و" السلم عليكم"و

  ف األلف من األسماء في الجمع باب حذ
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اخلاسرون والشاكرون والصادقون والكافرون والظاملون والفاسقون والفائزون وما أشبه ذلك مما يكثر 
استعماله، إن حذفت منه األلف فحسن، وإن أثبت األلف فيه فحسن، وأما ما كان من ذوات الواو والياء 

اضون والرامون والساعون، وذلك ألم حذفوا الياء اللتقاء هم الق: فليس جيوز فيه إال إثبات األلف، حنو
الساكنني ملا استثقلوا ضمةً يف الياء بعد كسرة؛ فسكنوا، مثَّ حذفوا الياء، فكرهوا أن حيذفوا األلف أيضاً 

 ليس جيوز يف إال إلثبات األلف -العادين، والرادادين :  حنو-فيجحفوا باحلرف، وكذلك املضاعف 
  .هاب إحدى الدالني يف الكتابلإلدغام وذ

  .وحذفوا األلف من السموات ملكان األلف الباقية فيها، وهو أجود

أجود من حذفها، وحذف األلف من " املسلمات"فاإلثبات يف " الصاحلات"و" املسلمات"فأما 
ف غري أل" الصاحلات"إال اليت حتذف، ويف " املسلمات"أحسن من إثباا؛ ألنه ال ألف يف " الصاحلات"

  .احملذوفة

إثبات األلف فيها كلها أجود " املَصابيح"و" املَحاريب"و" التماثيل"و" الدنانري"و" والدكاكني" الدهاقني"و
  .وأحسن

وكل مجاعة ليس بينها وبني وحدها إال األلف فال جيوز حذف األلف؛ لئال يشبه اجلميع الواحد، حنو 
إذا كانت يف " دراهم"و" مساجد"فيظن أنه مسكني، وكذلك ال جيوز أن حتذف األلف " مساكني"

  .موضع ال يقع فيه الواحد كتبت بغري ألف فإن كانت يف موضع جيوز أن يتوهم فيه الواحد أثبت األلف

  .إثبات األلف فيها حسن، وحذفها حسن، وهي مكتوبة يف املصحف بغري ألف" املالئكة"و

أثبت بعضهم األلف ملا حذف الياء، وحذفها " مثانون"و.  بغري ألف"مثنية"و. بغري ألف" ثالثة وثلثون"و
إن جعلت فيها الياء حذفت األلف، وإن حذفت الياء منها أثبت : بألف وغري ألف" مثان عشرة"و. بعضهم

     : األلف، قال األعشى

  وثمان عشْرةَ واثْنَتَيِن وأربعا  شِربتُ ثَماِنياً وثَماِنيا ولقد

وإذا أضفتها أثبت الياء وحذفت . إذا كتبتها مفردة غري مضافة أثبت فيها األلف وحذفت الياء" انمث"و
  ".مثِني ِنسوٍة"و" لثمِني لياٍل خلون"األلف، فتكتب 

  إذا اتصلت " ما"باب 

، إذا أردت معىن سلْ عن "كُن فيم شئت"، و"خذه مب شئت"، و"سل عم شئت"، و"ادع مب شئت: "تقول
ادع مبا بدا لك، : ء شئت نقصت األلف، وإن أردت سل عن الذي أحببت أمتمت األلف فقلتأي شي

خاصةً؛ فإن العرب تنقص " مب شئت"وسلْ عما أحببت، وخذه مبا أردت؛ كل هذا تتم فيه األلف، إال 
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  .ادع مب شئت، يف املعنيني مجيعاً: األلف منها خاصة، فتقول

فيم ضربت؟ فتنقص األلف؛ وإذا :  ال يتصل بغريها، تقول إذا استفهمتواعلم أن احلرف يتصل مبا اتصاالً
إنَّ "و" كل ما كان منك حسن: "، وتقول"جئت فيما سألتك"كانت يف غري االستفهام أمتمت؛ فتقول 

كلَّما "فتقطعها؛ ألا يف موضع االسم، فإذا مل تكن يف موضع اسم وصلتها فتقول " كلَّ ما تأتيه مجيل
رك بينجئتتين"و" رتربك أخكلَّما سألت."  

فتصل، فإذا كانت يف موضع اسم " إمنا أنا أخوك"، و"إمنا كلَّمت أخاك"و" إمنا فعلت كذا"وتكتب 
، وقد كتبت يف املصحف، وهي اسم، "إنَّ ما جئت به قبيح"و" إن ما عندك أحب إيلَّ"قطعته، فكتبت 

 موصولةً، "إنما صنعوا كَيد ساحٍر":  مقطوعة، وكتبوا"دون آلٍتإنَّ ما توع": مقطوعةً وموصولة، كتبوا
  .وكالمها مبعىن االسم، وأحب إيلَّ أن تفرق بني االسم والصلة، بأن تقطع االسم وتصل الصلة

  .صلة فهي موصولة" ما"إذا كانت مبعىن االسم فهي مقطوعة، وإذا كانت " مع ما"و

، موصولةً؛ "حنن نأتيك أينما تكون" و"أينما تكونوا يدِركْكم املوت" و،"أينما كنت فافعل كذا"وتكتب 
قبل؛ أال ترى " أين"، وألنه قد حيدث باتصاهلا معىن مل يكن يف "أين"ألا يف هذا املوضع صلةٌ وصلت ا 

يف " كونت"أينما تكُن نكُن، فتجزم؛ ألن : على أين قلت" ما"أين تكون، فترفع؛ فإذا أدخلت : أنك تقول
أين ما كنت تِعدنا؟ أين : فصلت، فقلت" أين"يف موضع اسم مع " ما"األول مبعىن االستفهام، وإذا كانت 

 متصلةً؛ "أيما األجلَيِن قَضيت فال عدوانَ علي"، و"أيما الرجلني لقيت فأكرم"ما كنت تقول؟ وتكتب 
  ".أي األجلني قضيت فال عدوان علي"و" رمأي الرجلني لقيت فأك"ألا صلة؛ أال ترى أنك تقول 

  .فتقطع؛ ألا يف موضع اسم" أي ما تراه أوفق"، و"أي ما عندك أفضل"وتكتب 

إذا انفردت فهي مبعىن " حيث"فتكتب موصولة، وكتبها بعضهم مفصولةً، وذلك خطأ؛ ألن " حيثما"وأما 
تغريت وصارت " ما"، فإذا زيد فيها " أكونحيث يكون عبد اهللا"مكان، وترفع الفعل إذا وليها، تقول 

" ما"عليها يغري معناها، فكأا و" ما"؛ فدخول "حيثما تكن أكن"وجزمت الفعل؛ تقول " أين"مبعىن 

وغريها يف موضع " أين"معها ال تكون أبداً يف موضع اسم كما كانت مع " ما"حرف واحد، وعلى أن 
  .لاسم فيجوز فيها ما جاز يف غريها من الفع

إن شئت وصلت، وإن شئت فصلت، وأحب إيلَّ أن تصل لإلدغام، وألا موصولة يف املصحف، " ِنِعما"و
أن " بئس ما"و" ِنعم ما"كذلك؛ ألا وإن مل تكن مدغمة فهي مشبهة ا، وحجة من قطع " بئسما"و
  .معهما يف معىن االسم" ما"

؛ "تكلم فيما أحببت: "ان الكالم خرباً قطعت، فقلتفتصل وحتذف األلف، فإذا ك" فيم أنت"وتكتب 
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  .يف موضع االسم" ما"ألن 

  .فيها صلة أو امساً" ما"كانت : تكتب موصولة لإلدغام" عما"و

  إذا اتصلت " من"باب 

عن أي الناس : فتصل لإلدغام، وهي ههنا مبعىن االستفهام، تريد" ممن طلبت"و" عمن سألت"تكتب 
  .يهم طلبت؟سألت؟ ومن أ

  .فتصل أيضاً، وهي يف موضع االسم لإلدغام" اطلب ممن أحببت"و" سلْ عمن أحببت"وتكتب 

  .مقطوعة ألا اسم" كن راغباً يف من رغبت إليه"فتصل لالستفهام، وتكتب " فيمن رغبت؟"وتكتب 

عما قليٍل ليصِبحن ": عز وجلّإذا كانت صلة أو غري صلة، موصولةً لإلدغام، حنو قول اهللا " عما"وتكتب 
  .فهي ههنا يف موضع اسم" سله عما صار إليه" فهي ههنا صلة؛ ألنه أراد عن قليل، وتقول "ناِدمني

  ".كن مع من أحببت"و" مع من أنت؟"فإا مفصولة؛ إذا كانت امساً أو استفهاماً؛ تقول " مع من"فأما 

  .المقطوعة يف كل ح" كُل من"و

    

  .فإما موصولتان أبداً" ِمما"و" ِممن"فأما 

  إذا اتصلت " ال"باب 

يف الكتاب ما كانت عاملةً يف " أَنْ"وال تظهر " أحببت أال تقولَ ذلك"و" أردت أالَّ تفعل ذلك"تكتب 
 ال تفعل تيقَّنت أَنْ"و" علمت أن ال تقولُ ذلك"الفعل؛ فإذا مل تكن عاملة يف الفعل أظهرت حنو قولك 

 وألن فيه "لئالَّ يعلَم أهلُ الِكتاِب أالَّ يقِْدرونَ على شيء ِمن فَضِل اهللا": ، ومنه قول اهللا تعاىل"ذلك
علمت أنك ال تقول ذاك، ولئال يعلم أهل الكتاب أم ال يقدرون على شيء من : ضمرياً، كأنك أردت

  .فضل اهللا

ألنه مبعىن علمت أنه ال " أَنْ"، فتظهر "ظننت أن ال بأس عليه"و" علمت أنْ ال خري عنده"وتكتب أيضاً 
  .خري عنده، وظننت أنه ال بأس عليه

  ".إنْ"فال تظهر " إالَّ تفعلْ كذا يكُن كذا"وتكتب 

حىت "كما تقول " أتيتك كي ال تفعل"وتقول " أتيتك كي تفعل"مقطوعة؛ ألنك تقول " كي ال"وتكتب 
  ".حىت ال تفعل"و" تفعل

فيكون " لكيما تكرمنا"، و"كيما تكرمنا"، و"جئتك كي تكرمنا: "موصولةً؛ ألنك تقول" كَيما "وتكتب
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  .املعىن واحداً، وهي ههنا صلة

" هل"إذا دخلت على " ال"فتقطع، والفرق بينهما أنَّ " بلْ ال تفعلْ"فتصل، وتكتب " هالَّ فعلت"وتكتب 

تغريت؛ أال ترى " ما"كون مبعىن، فإذا أدخلت عليها ت" مل"تغري معناها، فكأا معها حرف واحد، مثل 
، "أفْعلْ"إالَّ أن تقول " قاربته ومل"وتسكت؛ وال جيوز أن تقول " قاربت ذلك املوضع وملَّا: "أنك تقول
اليت " ال"ألا ال تغري املعىن؛ وإمنا هي " بلْ ال"وإمنا قطعت " حيثما"و" حيث"و" لوال"و" لو"وكذلك 

  ".كي ال تفعل"و" كي تفعل"مثل " بل ال تفعل"و" بل تفعل"و تدخل لإلباء، حن

" ألنْ"أال ترى أنك تكتب . مهموزة وغري مهموزة بالياء؛ وكان القياس أن تكتب باأللف" ِلئَالَّ"وتكتب 

، ومل حيدث يف الكالم "ال"إذا كانت الالم مكسورة باأللف، وكذلك جيب أن تكتب إذا زيدت عليها 
كتبت بالياء، " كذا ألفعلن كذا" لئن فعلت"باء، إال أن الناس اتبعوا املصحف، وكذلك شيء غري معىن اإل

  .زيدت عليها الالم" إنْ"اتباعاً للمصحف، وكان القياس أن تكتب باأللف ألا 

  باب حروف توصل بما وبإذ، وغير ذلك 

حتذف األلف يف " عالَم"و" امحت"و" مب"و" ملَ تكلمت"و" فيم جئت"و" فيم ترغب"و" عم تسأل: "تقول
  ".تكلم فيما أحببت"و" سلْ عما أردت"االستفهام؛ فإذا كان الكالم خرباً أثبت األلف فقلت 

  .، يوصل ذلك كله"زمانِئٍذ"و" لَيلَتِئٍذ"و" حينِئٍذ"و" يومِئٍذ"و

  : موصولة إن مل مز كما قال اهلذيل" ويلُمِه"وتكتب 

لُميناً ِهوجالً تأتي بِه غَبخَُل  رال خَاٌل وال ب درإذا تَج  

  ".ويلٌ ألمه"فإن أنت مهزت كتبت 

  باب الواوين تجتمعان في حرف واحد والثالثة يجتمعن 

بواو واحدة، وحتذف واحدة استخفافاً؛ إذ كان ما بقي دليالً على ما " داود"و" وناوس" طاوس"تكتب 
، هذا كله "يلْون ألسنتهم" و"هلْ يستون"و" ساوا فالناً يف مكانه" و"ا إىل الكهِففأْو"وكذلك . ذهب

  .يكتب بواو واحدة، وذلك أقيس إذا انضمت الواو األوىل؛ وقد كتب ذلك كله بواوين أيضاً

" اكْتووا"و" وااستو"و" احتووا على املكان: "فإذا انفتحت الواو األوىل مل جيز إال أن يكتب بواوين، حنو

  .، وهذا كله ماٍض"آووا ونصروا" و"لَووا رؤوسهم"

، "لَووا رؤسهم": فإذا اجتمعت ثالث واواٍت حذفت واحدة واقتصرت على اثنتني، حنو قول اهللا تعاىل
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" م مغزوونأنت"و" تنوؤن باأليدي"و" أنتم تسوؤن زيداً"وكذلك إن كان ما قبل الواو األوىل مضموماً حنو 

  .تكتب هذا كله بواوين وتسقط واحدة" مدعوون"و

  باب األلف والالم للتعريف 

  يدخالن إلى الم من نفس الكلمة 

" اللَّنب"و" اللَّحم"و" اللَّهم"كل اسم كان أوله الماً مث أدخلت عليه الم التعريف كتبته بالمني حنو قولك 

كتبت " الَّذي"م كتبوا ذلك بالم واحدة، لكثرة ما يستعمل؛ فإذا ثنيت فإ" الَّيت"و" الَّذي"إال " اللّجام"و
فكلُّها يكتب " الَّالئي"و" الالَّيت"و" اللَّتان"بالمني؛ لتفرق بني التثنية واجلمع؛ فأما " اللَّذين"و" اللَّذان"

  .تكتب بالم واحدة" الَّيت"بالمني، و

  .عضهم بالم واحدة اتباعاً للمصحف، وكتبه بعضهم بالمنيفكتبه ب" اللَّيل"و" اللَّيلة"وقد اختلفوا يف 

    

وكل شيء من هذا إذا أدخلت عليه الم اإلضافة كتبته بالمني وحذفت واحدة؛ استثقاالً الجتماع ثالث 
  .المات

  باب هاء التأنيث 

، "رحمتك"و" اقَتكن"و" شجرتك"هاء التأنيث تكتب هاء أبداً، إال أن تضاف إىل مكِْني فتصري تاء، حنو 
وقد كتبوها تاء يف مواضع من القرآن، وهاء يف مواضع؛ فأما من كتبها تاء فعلى اإلدراج، وأما من كتبها 

  .هاء فعلى الوقف

بالتاء، وأعجب إيلَّ أن تكتبه كله باهلاء على " السلم علَيكُم ورحمت اهللا"وأمجع الكتاب على أن كتبوا 
  .خاصة يف أول الكتاب وآخره" رمحت اهللا"ا اجتمعوا عليه يف الوقوف عليه، إال م

  .يوقف عليها باهلاء والتاء، واإلمجاع يف كتابتها على التاء" هيهات"و

  باب ما زيد في الكتاب 

فإذا صرت إىل حال النصب مل " عمر" الواو؛ فرقاً بينه وبني - يف حال رفعه وجره -" عمٍرو"تدخل يف 
ال ينصرف؛ فكان يف دخول األلف يف عمرو، وامتناعها من " عمر"ينصرف، و" عمراً"ألن تلحق به واواً؛ 

دخوهلا يف عمر يف حال النصب فرق، فلم يأتوا بفرٍق ثاٍن؛ فإذا أضفته إىل مكِْني مل تلحق به واواً يف شيء 
لواحد، وهو كالزيادة يف ألن املضمر مع ما قبله كالشيء ا" عمرنا"و" هذا عمرك"من حاالته؛ فتقول 
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مل تلحق به واواً؛ فإذا أردت عمراً من " لَعمر اهللا"احلرف؛ فكرهوا أن جيمعوا فيه زيادتني؛ فإذا قلت 
  .عمور األسنان مل تلحق به واواً؛ ألنه ال يقع فيه لَبس بينه وبني غريه فيحتاج إىل فرق

  .أيضاً بواو" أويل"و" يكإل"زيد فيها واو؛ ليفرق ا بينها وبني " أُولئك"و

" أخذت ِمنه"و" أخذت مائة: "أال ترى أنك تقول" منه"زادوا فيها ألفاً؛ ليفصلوا ا بينها وبني " مائة"و

  .فلو مل تكن األلف اللتبس على القارئ

  .غري مصغر" يا أَِخي"مصغراً بواو مزيدة؛ ليفرق ا بينها وبني " يأُوخي"وتكتب 

  .صل بعد الواو ليفرق ا بني واو اجلميع وواو النسق، وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكتابوزادوا ألف الف

  باب من الهجاء أيضا 

بالواو اتباعاً للمصحف، وال تكتب شيئاً من نظائرها إال باأللف " احليوة"و" الزكَوة"و" الصلوة"تكتب 
إم كتبوا هذا بالواو على لغات األعراب، : ، وقال بعض أصحاب اإلعراب"فَالة"ة و"قَنا"و" قَطَاة"مثل 

بل كتبت على األصل، وأصل األلف فيها واو؛ فقلبت : وكانوا مييلون يف اللفظ ا إىل الواو شيئاً، وقيل
صلَوات، وزكَوات، وحيوات، ولوال : ألفاً ملا انفتحت وانفتح ما قبلها، أال ترى أنك إذا مجعت قلت

هذه األحرف الثالثة وما يف خمالفة مجاعتهم لكان أحب األشياء إيلَّ أن يكتب هذا اعتياد الناس لذلك يف 
  .كله باأللف

" زكَايت"و" صالَتك"و" صالَيت: "فإذا أضفت شيئاً من هذه احلروف إىل مكِْني كتبتها كلها باأللف، تقول

  ".حياتك"و" حيايت"و" زكَاتك"و

؛ ألن الشيء إذا بديء بذكره كان "السلم عليك"ويف آخره " سلم عليك"وتكتب يف صدر الكتاب 
مث تقول " مر بنا رجل"نكرة، فإذا أعدته صار معرفة، وكذا كل شيء نكرة حىت يعرف مبا عرف، تقول 

"عججل قد رالر أو تقول " رأيت"عجقد ر هفكذلك ملا صرت إىل آخر الكتاب، وقد جرى يف أوله " رأيت
  .ِذكر السالم عرفته أنه ذلك السالم املتقدم

بألف، وقد كتبت يف املصحف بألف وغري ألف على مذهب القراء " أيها األمري"و" أيها الرجل"وتكتب 
  .واختالفهم يف الوقوف عليها

 قوله باأللف وال تكتبه بالنون؛ ألن الوقوف عليها باأللف، وهي تشبه النون اخلفيفة يف مثل" إذاً"وتكتب 
 إذا أنت وقفت وقفت بألف، وإذا وصلت وصلت "ولَيكُوناً من الصاغرين" "لَنسفَعاً بالناصية": تعاىل
  .بنون

ينبغي ملن نصب بإذن الفعل املستقبل أن يكتبها بالنون؛ فإذا توسطت الكالم، وكانت لغواًُ، : وقال الفراء
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  .كتبت باأللف

  . كل حال؛ ألن الوقوف عليها باأللف يف كل حالوأحب إيلَّ أن تكتبها باأللف يف

فَرأيك، وإن رفعت مل ترفع : فإن نصبت رأيك فعلى مذهب اإلغراء، أي" فَرأيكم"و" فَرأيكما"وتكتب 
إن أردت " موفَّقَين"موفقاًَ إن أردت الرأي، و"على مذهب االستفهام، ولكن على اخلرب، وكتبت 

ألنه " فَرأى األمري"مل جيز أن تكتب " فَرأيك"نصبت، وإن كنت تنصب الرجلني، وإن كتبت إىل حاضر ف
  .مبرتلة الغائب، وال جيوز أن تغري به

  باب ما يكتب بالياء واأللف من األفعال 

    

إذا كان الفعل على ثالثة أحرف، ومل تدِر أمن ذوات الياء هو أو من ذوات الواو رددته إىل نفسك، فما 
قَضيت ورميِت وسعيت، وما : قَضى ورمى وسعى، ألنك تقول: كتبته بالياء، حنوكانت الالم فيه ياء 

  .دعوت وغزوت وسلَوت: دعا وغَزا وسال؛ ألنك تقول: كان الم فعلت منه واواً كتبته باأللف، حنو

بالياء " النٌ فالناًأغزى ف"وكل ما حلقته الزيادة من الفعل مل تنظر إىل أصله وكتبته كله بالياء؛ فتكتب 
فتكتب " لَهوت"وهو من " أهلَى فالنٌ فالناً"و" دنوت"وهو من " أدىن فالنٌ فالناً"و" غزوت"وهي من 

أغْزيت وأدنيت وأَلْهيت، وكذلك يكتب يغزى : ذلك كله بالياء؛ ألنه يصري إىل الياء، أال ترى أنك تقول
يغزيان ويدعيان ويدنيان : الياء والواو فتثنيته بالياء؛ ألنك تقولويلْهى ويدىن ويدعى، وكل ما كان من 

  .ويلْهيان

  باب ما يكتب باأللف والياء من األسماء 

فإن كان من بنات الياء كتبته بالياء، وإن كان من بنات الواو فاكتبه : كل اسم مقصور على ثالثة أحرف
" عصاً"و" قَفاً"ع إىل الفعل الذي أخذ منه االسم، فتكتب باأللف، ويدلك على ذلك تثنية االسم والرجو

قد قَفَوت "قَفَوان وعصوان ورجوان، وترد إىل الفعل؛ فتقول : باأللف؛ ألنك تقول يف تثنيته" رجا البئِر"و
تك عليه أن ترده إىل فعل فدلَّ" رجا"إذا ضربته بالعصا، ومل ميكنك يف " عصوته"إذا اتبعته، و" الرجل

  : التثنية، قال الشاعر

  أقلُّ القوِم من يغِني مكَاِني  يرمى بي الرجواِن إنِّي فال

هديان، وهويان، :  واملَدى الغابة؛ بالياء؛ ألنك تقول يف تثنيته- هوى النفس -وتكتب اهلُدى واهلَوى 
  .ومديان
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أصله وال تثنيته فرأيت اإلمالة فيه أحسن فاكتبه بالياء، فإن أشكل عليك من هذا الباب حرف ومل تعرف 
  .وإن مل حتسن فيه اإلمالة فاكتبه باأللف حىت تعلم

وإذا ورد عليك حرف قد ثُني بالياء وبالواو عملت على األكثر األعم، حنو رحى؛ ألن من العرب من 
تكتبها بالياء كان أحب إيلَّ؛ ألا اللغة وأن " رحيت الرحى"ومنهم من يقول " رحوت الرحا"يقول 

  : العالية، قال مهلهلٌ

  بجنِْب عنَيزٍة رحيا مديِر  كأنَّا غُدوةً وبني أِبينَا

وأن تكتبه باأللف أحب إيلَّ؛ " ِرضوان"ومنهم من يثنيه " ِرضيان"من العرب من يثنيه " الرضا"وكذلك 
  ".الرضوان"من ألن الواو فيه أكثر، وهو 

معلى، ومثَنى، ومغزى، : وكل مقصور جاوز ثالثة أحرف فاكتبه بالياء؛ ألنك إمنا تثنيه بالياء، حنو
" أعلى عيناً"و" هو أدنى منك"، و"أعشى"و" أظْمى"و" أعمى"وملْهى، ومدعى، ومشترى، وكذلك 

، وال تبال أكان أصله الواو أم الياء، وتكتبه "منادى"و" معافَى"و" رقَلَوت البس"وهو من " ِمقْلى"وكذلك 
  .بالياء على التثنية

" العلْيا"إال ما كان يف آخره ياآن فإنه يكتب باأللف؛ لكراهتهم اجتماع ياءين يف آخر االسم، حنو 

الذي هو اسم؛ " يحيى"، خال "سقْيا"و" يارؤ"و" عام حياً"و" محيا"و" معيا"وحنو " القُصيا"و" الدنيا"و
فإن الكتاب اجتمعوا على أن كتبوه بالياء، ومل يلزموا فيه القياس، وأحسبهم اتبعوا فيه املصحف، وكذلك 

كتبت باأللف؛ كراهة الجتماع " يحيا ِسنني"و" فالن يعيا باألمر"إذا كان مثل هذا على يفعل فالنٌ حنو 
  .ياءين يف آخره

  .كراهة الجتماع ألفني يف آخره" شأوت"سبقَه، بالياء، وهو من : أي" شأي فالنٌ فُالناً"وكذلك تكتب 

" الظَّمى"و" العمى"وتعترب املصادر بأن ترجع إىل املؤنث؛ فما كان من املؤنث بالياء كتبته بالياء، حنو 

يف العني، " العشا"و كتبته باأللف، حنو ، وما كان من املؤنث بالوا"ظَمياء"، و"عمياء: "ألنك تقول
  .عشواء، وقَنواء، وعثواء: يف األنف، تقول" القَنا"وهو كثرة شعر الوجه، و" العثَا"و

احلَصى، والنوى، والقَطَا؛ : وكذلك كل مجع ليس بينه وبني واحده يف اهلجاء إال اهلاء من املقصور، حنو
قطاً، ألنه جيمع أيضاً قَطَوات، وما كان مجعه بالياء كتبته بالياء، : لف، حنوفما كان مجعه بالواو كتبته باأل

  .حصى، ونوى، ألنه جيمع أيضاً حصيات، ونويات: حنو

    

وكل هذه احلروف إذ أنت أضفتها إىل مكِْني كتبت ما كان منها بالواو باأللف، وما كان منها بالياء 
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هم وحصاك ونواك وأشباه ذلك وإحدامها، وكذلك األفعال إذا أوقعتها باأللف؛ فتكتب صغراهم وكُبرا
 "فَدالَّهما ِبغروٍر"، و"رماهم عن قوس"و" قضاه حقَّه"على مكِْني كتبت ما كان منها بالياء باأللف، حنو 

  .وقد خالف الكتاب يف هذا املصحف

  باب الحروف التي تأتي للمعاني 

 "فَهلْ عسيتم إنْ تولَّيتم": قال اهللا عز وجلّ" عسيت أن أفعل ذاك" ألنك تقول بالياء؛" عسى"تكتب 

  .قرئت بفتح السني وكسرها

  .بالياء؛ ألن اإلمالة فيها أحسن وأفصح من التفخيم" أنى"و" متى"و" بلَى"وتكتب 

ف؛ ألن اإلمالة ال جتوز فيهن، وإمنا كتنب فإن القياس كان فيها أن يكتنب باألل" لَدى"و" إىل"و" علَى"فأما 
  .علَيك، وِإلَيك، ولَديك: بالياء؛ ألنك تقول

فقد اختلف فيهما، والذي أستحب أن يكتبا إذا وليا حرفاً رافعاً باأللف؛ فتكتب " ِكلْتا"و" ِكالَ"وأما 
رأيت " أو خافضاً كتبا بالياء؛ فتكتب وإذا وليا حرفاً ناصباً" أتاين ِكلْتا املرأتني"و" أتاين ِكالَ الرجلني"

، وإمنا قرنت بينهما يف الكتاب يف هاتني احلالتني؛ ألن العرب "مررت ِبِكلْتى املرأتني"، و"ِكلَى الرجلني
رأيت "و" مررت ما ِكلَيهما"بالياء، و" رأيت الرجلني ِكلَيِهما: "فرقت بينهما يف اللفظ مع املكىن، فقالوا

جاَءِني : "؛ فلفظوا ما مع الناصب واخلافض بالياء، وقالوا"مررت ما كلتيهما"و"  كلتيهمااملرأتني
  .؛ فلفظوا ما مع الرافع باأللف"املرأتان ِكلْتاهما"و" الرجالن ِكالَهما

  باب ما نقص منه الياء الجتماع الساكنين 

، وكل ما أشبه هذا يف حال "مشتٍر"و" مفْتٍر"و" مقْتٍض"و" مهتٍد"و" راٍم"و" غاٍز"و" هذا قاٍض"تكتب 
الرفع واخلفض بال ياء، استثقاالً يء الضمة بعد الكسرة والياء، وجميء كسرة بعد كسرة وياء؛ وألن 

" رامياً"و" رأيت قاضياً: "أكثر العرب إذا وقفوا وقفوا بغري ياء؛ فإذا صرت إىل حال النصب أمتمته فقلت

  ".مشتِرياً"و" مهتِدياً"و

هؤالء "جواٍر، ولَياٍل، وسواٍر؛ فإنك تكتبه يف حال الرفع واخلفض بال ياء، تقول : فأما ماال ينصرف مثل
فال " سرت لَيايلَ"و" رأيت جواِري"، فإذا صرت إىل حال النصب قلت "مضت ثالثُ لَياٍل"و" جواٍر

 ثالثه ألف، وبعد األلف حرفان، ونقص يف حال الرفع تصرفه ألنه مت يف حال النصب؛ فصار مجعاً
  .واخلفض فصرفته

وكل هذا إذا أضفته إىل ظاهٍر أو مكِْني أثبت فيه الياء؛ ألن التنوين يذهب مع اإلضافة فترد الياء؛ فإذا 
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"  املهتديهذا"و" هذا القاضي: "أحلقت يف مجيع هذا ألفاً والماً للتعريف أثبت الياء يف الكتاب، حنو قولك

، وقد جيوز حذفها؛ وليس مبستعمل إال يف كتاب املصحف؛ فإن كانت الياء مثقلة مل "هن اجلواري"و
  ".أَواِري"و" أَماِني"و" بخاِتي"حتذف، حنو 

ياء فتلحق ال" ِلثَمِني لَياٍل خلَون"فإن أضفت الثماين إىل الليايل كتبت بالياء؛ فتقول " لثماٍن خلَون"وتكتب 
رجل "مع اإلضافة، وليس سبيل مثان سبيل جواٍر وسواٍر يف االمتناع من االنصراف؛ ألن مثانياً مبرتلة 

  : منسوب إىل اليمن؛ خففت ياء النسب فيه وأحلقت األلف بدالً منها، قال األعشى" يماٍن

انياً ولقدانياً وثَمشربتُ ثَم  بِن وأرةَ واثْنَتَيشْران عاوثَمع  

، "ِبرذَونٌ رباٍع "- وإن مل يكن مثله -إذ كانت على ما أخربتك به وشبيه به يف النسب " مثانياً"فصرف 
  : فأمتمت، قال الشاعر" ركبت ِبرذَوناً رباِعياً"فإذا نصبت قلت 

  رباِعياً مرتَِبعاً أو شَوقَبا

  باب األمر بالمعتل من الفعل 

" قُوال"، ذهبت الواو والياء واأللف الجتماع الساكنني؛ فإذا ثنيت قلت "خف"و" بع"و" قلْ"تقول 

تظهر ما ذهب يف الواحد؛ لتحرك احلرف اآلخر، " خافُوا"و" ِبيعوا"و" قُولُوا"وكذلك يف اجلميع " ِبيعا"و
  .ليهفال تسقط حرف املد لتحرك احلرف الذي ي" خايف"و" ِبيعي"و" قُويل"وتقول للمرأة 

    

فاملستعمل يف " جاء جييُء"و" وسأل يسأل" أكَل يأكُل"و" أمر يأمر"فإذا أمرت باملهموز من األفعال مثل 
قال اهللا سبحانه " وأْمر فالناً، فأمره"فإذا اتصل بواو أو فاء قبله قلت " مر فالناً بكذا"أمر يأمر أن تقول 

اومر "، وجيوز "وأْمر أهلَك بالصالِة واصطَِبر علَيها"، وقال تعاىل "اوأْمر قومك يأخذُوا بأحسِنه": وتعاىل
اتصل بواو أو فاء : احلذف يف كل حال" كُلْ"بال واو وال فاء قبله، وليس مبستعمل، واملستعمل يف " فالناً

يف االنفراد واالتصال، اإلمتام، " أَجره اهللا يأجره"أو مل يتصل، ومل يسمع غري ذلك، واملستعمل يف مثل 
، "اسأَلْ فالناً عن كذا: "فإن شئت ابتدأت فقلت" سأل يسأل"؛ فأما "الَّلهم اؤجرين يف مصيبيت"تقول 

وهو أحب إيلَّ؛ ألا كذلك كتبت يف املصحف إذا مل تتصل، بال ألف قبلها؛ " سلْ فالناً"وإن شئت قلت 
، "واسأَِل اهللا، فاسأَِل اهللا: "يها ألفاً يف أوهلا ومهزت فقلتوإن اتصلت بواو أو فاء؛ فإن شئت أحلقت ف

، وإذا أمرت من جاء جييء قلت "وسِل اهللا، فاسأَِل اهللا: "وإن شئت حذفت األلف وحذفت اهلمزة فقلت
  .يف اجلمع، مثل ِجيعا وِجيعوا" ِجيؤا"، و"جيآ"، وكذلك إن اتصل، وإن ثنيت قلت "جيْء إلينا"
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زدت هاء يف اللفظ إذا وقفت، " وشيت الثَّوب"و" وقَيتك بنفسي"و" وعيت احلديث"من مثل وإذا أمرت 
ألنه ال تكون كلمة على حرٍف " ِشه ثوبك"، "ِقه زيداً بنفسك" ِعه كالمي"وهاء يف الكتاب؛ فتكتب 

 أحب إيلَّ، واحٍد؛ فإن وصلت ذلك بفاء أو واو؛ فإن شئت أقررت اهلاء، وإن شئت حذفتها، واحلذف
، وإن وصلت ذلك بثُم أحلقت "اذهب فَِش ثوبك"اذهب فَِل عملَك و"و" قُم فَِق زيداً بنفسك"تقول 

  .اهلاء؛ ألن مث حرف منفصل قائم بنفسه ال يتصل مبا بعده اتصال الواو والفاء

، وكذلك "ارددا واشددا: "وال تقول" اردا، وشد: "؛ فإذا ثنيت قلت"رد واردد، وشد واشدد: "وتقول
  ".ارددنه"اجلمع، إال يف النساء؛ فإنك تقول 

  باب الهمز 

، وإن انكسر ما قبلها "بأس"و" رأس"و" مألت"و" قَرأت"إذا سكنت اهلمزة وقبلها فتحة كتبت ألفاً، حنو 
" جؤنة"و" وضؤت"و" جرؤت"ت واواً، حنو ، وإن انضم ما قبلها كتب"ِشئْت"و" بِرئْت"كتبت بالياء، حنو 

  ".لُؤم"و

أقررت "و" مررت باملأل"فإذا كانت آخراً قبلها فتحة كتبت يف الرفع والنصب واخلفض ألفاً؛ فتقول 
؛ فإن أضفت احلرف إىل "يربأُ منك"و" هو يقرأُ"و" هذا املُأل"و" عرفت اخلطأ"و" رأيت املأل"و" باخلطأ

وجتعلها يف الرفع واواً، تقول " لن أقْرأَه"و" عرفت خطَأهم"و" رأيت مألهم: "ى حاله، تقولظاهٍر فهو عل
  .، هذا املذهب املتقدم"ملَؤهم"و" هل أتاك نبؤهم"و" يملَؤه"و" يقْرؤه"هو 

" ذا مُألهمه"و" هو ميَأله"و" هو يقرأُه"وكان بعض كتاب زماننا يدع احلرف على حاله باأللف فيكتب 

، ويدل على اهلمز واإلعراب فيها بضمة يوقعها فوق "فالنٌ ال يرزأُك شيئاً"و" اهللا يكُألك"و" هو يشنأك"و
األلف، وإمنا اختار األلف ألن الوقوف على احلرف إذا انفرد وأبدل من اهلمزة على األلف، وكذلك 

  .يكتب منفرداً، فتركه على حاله إذا أضيف

  ".مسعت ِبنبِئهم"و" مررت ِبملَِئهم"خلفض ياء فتقول وجتعلها يف ا

وكان املختار يف الرفع أن تترك احلرف على حاله مكتوباً باأللف، وخيتار يف اخلفض مثل ذلك، وتوقع 
  .حتت األلف كسرة يدل ا على اهلمزة واإلعراب

" لن يوضؤ الرجل"و"  الرجلمل يوضؤ"فإن انضم ما قبل اهلمزة جعلتها واواً على كل حال، فتكتب 

  ".رأيت أكْمؤك"و" مررت بأكْمِؤك"و

هو يريد أن "و" هذا قاِرئُنا"و" يقِْرئك السالم"وإن انكسر ما قبلها جعلتها ياء على كل حال، فتكتب هو 
يستقِرئَك."  
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دة، وحذفت وإذا كانت اهلمزة مضمومة أو مكسورة وبعدها ياء أو واو كتبت بياء واحدة أو واو واح
هم "و" هم يملَؤن"و" وهم يهزؤن بنا"و" هم يقرؤن"و" قد قَرؤا القرآن"و" اقرؤا"اهلمزة، فتكتب 

  .، هذا الذي عليه املصحف ومتقدمو الكتاب"مخِطؤن"و" هؤالء مقِْرؤن"و" مستهِزؤن

  .حسن، وذلك "مقِرئون"و" مستهزئون"وقد كتبه بعض الكتاب بياء قبل الواو 

    

أنك "وكذلك إذا كان بعد اهلمزة ياء اجلميع أو ياء املؤنث اقتصروا على ياء واحدة، حنو قولك للمرأة 
ِزِئنهتسوحنو قولك "و" ت ،ِكيِئنتت"تِكِئنو" مررت بقوم م"ِطِئنخال اختالف يف ذلك" م.  

كتبه بعضهم بواوين، ": يؤس"و"  سؤلرجل"و" رؤس"مجع شأن، و" شؤن"و" مؤنة"ومما اختلفوا فيه 
  .وكتبه بعضهم بواو واحدة، وكلٌّ حسن

فإا كُتبت يف املصحف بواو واحدة، وال أستحب للكاتب أن يكتبها إال بواوين؛ ألا " املوؤدة"فأما 
  .إحداهن مهزة مضمومة تبدل منها واواً، فإن حذفت اثنتني أجحفت باحلرف: لثالث

فكتبه بعضهم بياء واحدة اتباعاً للمصحف، " زِئري"و" بِئيس"و" رِئيس"و" لَِئيم"يف مثل وكذلك اختلفوا 
  .وكتبه بعضهم بياءين، وهو أحب إيلَّ

مجع ساق، " أسؤق"مجع فأس ورأس، و" أرؤس"و" أفؤس"وأما ما جاء على أفْعٍل والعني مهزة حنو 
  .ه بواو واحدة، وحذفها جائزمجع ثوب؛ فأحب إيلَّ أن يكتب ذلك كل" أثْؤب"و

  باب الهمزة في الفعل إذا كانت عينا وانفتح ما قبلها 

زأر "و" سأل"إذا كانت كذلك كتبت إذا انضمت واواً، وإذا انكسرت باء، وإذا انفتحت ألفاً، حنو 
تبت إذا اشتدت حاجته، فإذا قلت من ذلك يفعل حذفت، فك" بؤس"و" لَؤم"و" يِئس"و" سِئم"و" األسد

وقد أبدل منها بعضهم، واحلذف أجود، وباحلذف " يبئُس"و" يلْئُم"و" ييئَس"و" يسئَم"و" يزأَر"و" يسئَل"
، وإمنا كتبت كذلك على قراءة من قرأها "يسأَلُونَ عن أَنباِئكُم"كتبت يف املصحف إال يف حرف واحد 

 باحلذف، وكذلك يكتب "أَصحاب املَشئُمة"و" سئْلَةم"مبعىن يتساءلون، وكذلك تكتب " يساءلون"
  .بواو واحدة؛ لسكون ما قبلها واجتماع واوين" مشؤف"و" مسؤل"و" مشؤم"

  باب الهمزة تكون آخر الكلمة وما قبلها ساكن 

ا قَدمت يوم ينظر املرء م"إذا كانت اهلمزة كذلك حذفت يف الرفع واخلفض، حنو قول اهللا عز وجلّ 
اهدٌء"، و"يِفيها ِدف باً" و"لكموكذلك إن كانت يف موضع نصب غري منون، حنو قوله "ِملُء األرِض ذَه ،
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" أخرجت ِخبئاً: "، فإذا كانت يف موضع نصب منون أحلقتها ألفاً حنو قولك"يخِرج اِخلبَء": عز وجلّ

، فإن أضفتها إىل مضمٍر فهي يف الرفع واو، ويف اجلرياء، "زءاًقرأت ج"و" برأت برءاً"و" أخذت ِدفئاً"و
أخذت "و" شربت ِمألها"و" خبِئك"و" مررت مبرِئك"و" ِدفْؤهم"و" خبؤك"ويف النصب ألف، تقول 

" املرأة"، كذلك إذا أحلقتها هاء التأنيث جعلتها ألفاً؛ ألن هاء التأنيث تفتح ما قبلها، تقول "ِدفْأها

فإن كان قبل هاء التأنيث ياء أو واو أو ألف " وجأته وجأة"و" النشأَةُ األوىل"و" اجلُرأَة"و" كَمأةال"و
  ".الفَيئَة"و" السوَءة"و" اهلَيئَة"حذفت اهلمزة، حنو 

بياء واحدة وجتعل الياء تدل على اهلمزة إذا كانت مكسورة، فأما الياء " شاي"و" جاي"وتكتب مثل 
مجع " مسايٍء"مجع مرآة، و" مرايٍء"انية فمحذوفة كما حذفت من قاٍض وراٍم، وكذلك تكتب الث

أبعدين، وأَرأِْت : إذا أردت مفعال من أنآين فالنٌ، أي" مِريٍء"و" مِنيٍء"مساءة، بياء واحدة، وتكتب 
  . بياء واحدة-الشاة إذا استبان حملُها 

   ياء أو واوا باب الهمزة تكون عينا والالم

إذا تعظمت عليهم؛ " بأَوت عليهم"سبقتهم، و: أي" شأَوت القوم"و" وأَيت"و" نأَيت"و" رأَيت"حنو 
وإنما كتبت " وأَى"و" بأَى"و" شأَى"و" نأَى"و" رأى"تكتب فَعلَ من ذلك كله بألف وياء بعدها، حنو 
" يبأَى"و" يشأَى"و" ينأُى"لفني، وتكتب يفْعل منه مثل بنات الواو منه بالياء ألنك كرهت اجلمع بني أ

بال " يسئَم"و" يسئَل"كما كتب " يبئَى"و" يشئَى"و" ينئَى"بياء بعد ألف، وكان بعضهم يكتبه بغري ألف 
  .ألف، وال أحب ذلك؛ ألن هذا معتلُّ موضع الالم من الفعل؛ فال جيمع عليه مع االعتالل احلذف

  .؛ فكلهم حيذف اهلمزة منها فيكتبها أيضاً باحلذف"يرى "فأما

ألنك جتعل بنات الواو مع " وآه"و" شآه"و" نآه"فإن أضفت إىل املضمر فهو أيضاً بألف واحدة حنو 
  ".رآه"املضمر ألفاً، فاستثقلوا مجع ألفني وكذلك 

  باب ما كانت الهمزة فيه الما وقبلها ياء أو واو 

    

بواوين؛ ألا " تنوؤن"و" تسوؤن"تكتبه إذا أردت تفْعلُون " نؤت"و" ِسؤت فالناً"و" ِشئت"و" ِجئت"حنو 
بياء " يِسيؤن: "ثالث واوات فتحذف واحدة، وكذلك أنتم مسوؤن فإذا أردت تفعلون من أساء قلت

  .وواو واحدة؛ ألما واوان فتحذف واحدة

حذفت الياء كما " تقِْرؤن"و" تخِطؤن"علون من أخطأ لكتبت ولو كان احلرف من غري املعتل مثل تف
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ألنك قد حذفت واواً؛ فلو حذفت الياء أيضاً ألجحفت باحلرف، " تسيؤن"أخربتك، وال حتذف الياء من 
" تنوِئن"حذفت ياء واحدة واقتصرت على اثنتني، وكذلك " تِجيِئن"و" أنت تِسيئن"فإذا قلت للمرأة 

  .بياء واحدة وحتذف واحدة"  فالناًتسوِئن"و

  باب التأريخ والعدد 

واملذكر باهلاء، تقول " عشر ليال"إىل " ثالث لياٍل"املؤنث فيما بني الثالث إىل العشر بغري هاء، تقول 
لحق فت" ِتسع عشرةَ ليلة"إىل " اثنتا عشرة ليلةً"و" إحدى عشرةَ ليلَةً"، وتقول "عشرة أيام"إىل " ثالثة أيام"

ثَالثَةَ عشر "و" اثْنا عشر يوماً"و" أَحد عشر يوماً"اهلاء يف العدد الثاين وحتذفها من األول، ويف املذكر 
  .فتلحق اهلاء يف العدد األول وحتذفها من الثاين؛ فرقاً بني املذكر واملؤنث" ِتسعةَ عشر يوماً"إىل " يوماً

عدد إىل تسعة عشر امسان جعال امساً واحداً؛ فهما منصوبان أبداً، يف حال واعلم أن ما جاوز العشرة من ال
فإن نصب أول العددين " اثْنتي عشرة"و" اثْني عشر"الرفع والنصب واخلفض، يف املذكر واملؤنث، إال يف 

يف التأنيث ساكنة يف الوجوه " إحدى"وخفضه بالياء ورفعه باأللف، والثاين منصوب على كل حال، و
  .ال غري، وكله منصوب" عشر"للمؤنث، وللمذكر " عِشرة"و" عشرةَ"و" عشرةَ"كلها، ويقال 

" ثَمين لياٍل خلَون"و" لتسٍع لياٍل بقني: "فقالوا" بِقني"و" خلَونَ"فإذا أرادوا التأريخ قالوا للعشر وما دوا 

إلحدى "وألم بينوه بواحد فقالوا " خلت" العشرة ، ألم بينوه جبمع، وقالوا ملا فوق"بقيت"و" مضت"
لَتةَ ليلةً خرشو" ع"تِقيلةً بةَ لَيرشلثَالثَ ع."  

ألن الليلة ول الشهر، فلو أرخت باليوم دون الليلة لذَهبت من الشهر : وإمنا أرخت بالليايل دون األيام
  .ليلة

هذا كله نكرة " مائة ألف درهم"و" ثة آالف درهمثال"و" ألف درهم"و" هذه مائة ِدرهٍم"وقوهلم 
، فإذا أردت أن "مائة ألف درهٍم مكَسرة"و" قد بعثت إليك بثالثة آالف درهم ِصحاح"مضاف؛ فتكتب 
، "عشرةُ الدراهم"وكذلك ما دون العشرة، تقول " ألف الرجل"و" مائةُ الدرهِم"تعرف ذلك قلت 

  . ألن املضاف إمنا يعرف مبا يضاف إليه،"ثالثةُ األثْواب"و

وكذلك العدد املضاف كله، فأما ما ميزت به فال تدخل فيه األلف والالم، ألن األول ال يكون به معرفة، 
، فيكون تعريفك للدرهم "الدرهم"ليست مضافةً إىل " عشرين"، ألن "عشرون الدرهم"ال يقولون 

  .تعريفك لعشرين

ملا أدخلوا األلف والالم على األول " الِعشرون الدرهم"و" الثةَ عشر الدرهمالثَّ"وقد يقول بعضهم 
الثَّماِني عشرةَ "و" ما فَعلَت العشرون ِدرمهاً: "أدخلومها على اآلخر، وذلك رديء، واجليد أن تقول



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  103  

  ".جاِرية

لالم، فأما يف العشرة وكذلك ما بني أحد عشر، إىل تسعة عشر، وإىل تسعة وتسعني، تدخل يف األول وا
  .وما دوا واملائة وما فوقها، فإدخال األلف والالم يف األول خطأ يف القياس

" اخلمس املائة الدرهم"و" األلف الدرهم"و" املائة الدرهم"من العرب من يقول : على أن أبا زيد قال

ما : "ى ما رمست لكوهو رديء يف القياس وليس بلغة قوم فصحاء، تقول عل" اخلمسة العشر الدرهم"و
  ".األربعة دراهم"و" العشرةُ أثواٍب"وال جيوز " عشرةُ الدراهم"و" أربعةُ األرِديِة"و" فَعلَت ثَالثَةُ األثْواِب

إذا أذهبت اإلضافة وجعلت الدراهم " العشر النسوةُ"و" ما فَعلَت تلك التسعة الدراهم: "وجيوز أن تقول
  . وصفاً للتسعة ال وللعشروالنسوة

    

ما فعلت التسع عشرةَ "و" األحد عشر رجالً"و" ما فَعلت الثَّالثَةَ عشر ثَوباً: "فإذا جاوزت العشر قلت
كذلك " ما فَعلَ الثالثَةُ والعشرونَ رجالً"فإذا جاوزت العشرين قلت " ما فعل العشرون رجالً"و" امرأةً

ما فعلت مائةُ "، فإذا بلغت مائة رجعت إىل اإلضافة فقلت "ما فعل اخلمس والثالثون امرأةً"إىل املائة، و
" ما فعل ألْف الدرهم: "إىل األلِْف، فإذا بلغت األلف قلت" مخسمائة الدرهم"و" مائتا الدرهم"و" الدرهم

على أن جتعل " األلْف الدرهم" و"ما فعلت املائةُ الدرهم: "، وال جيوز أن تقول"ثالثةُ آالِف الدرهم"و
ألن الدرهم ال يكون " ما فعلت التسعة الدراهم"الدرهم وصفاً للمائة ولأللف كما فعلت ذلك يف قولك 

  .مائة كما تكون الدراهم تسعةً

 األلف أحلقت" ومخسمائة ألف ِدرهٍم" "ثَلثُمائِة ألِْف ِدرهٍم"وإذا أردت أن تعرف عدداً تكثر ألفظاه، حنو 
هذا مذهب ". مخسمائة ألْف الدرهم"و" ما فعلت ثلثمائة ألِْف الدرهم: "والالم يف آخر لفظة منها، فقلت

  ".ما فَعلَت ثالث مائة األلف الدرهم"البصريني، ال جييزون غريه، والبغداديون جييزون 

  باب ما يجري عليه العدد في تذكيره وتأنيثه 

ثالثُ "و" لفالن ثالثُ بطَّاٍت ذكور"ثه على اللفظ ال على املعىن تقول العدد جيري يف تذكريه وتأني
اٍت ذكوراً"و" محاماٍت ذكوريفتؤنث على اللفظ؛ " كتبت لفالن ثالثَ ِسِجالٍَّت"و" رأيت ثَالثَ ح

لغنم له خمس من ا"فتؤنث والواحد حمام، وتقوم " مررت على ثالث حمامات"والواحد ِسِجلٌّ مذكر، و
فتؤنث العدد إذا كان الَّذي يليه اإلبل والغنم، ألما لفظان مؤنثان " له ثالث من اإلبل فحول"و" ذكور

موضوعان للجمع، وال واحد لشيء منهما من لفظه، ومها يقعان على الذكور، وعلى اإلناث، وعليهما 
سار فالن " بني ثالثة وبني اإلبل، وتقول ذَكَّرت ملا فَرقْت" له ثالثةُ ذكوٍر من اإلبل: "مجيعاً، وتقول
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العدد يقع على الليايل، والعلم حميط بأن األيام قد دخلْت معها، قال ": خمس عشرة ما بني يوم وليلٍَة
  : اجلعدي يصف بقرة

  وكان النَّكير أن تُضيفَ وتَجَأرا  ثَالثاً بين يوٍم ولَيلٍة فَطافَتْ

" ِسرنا عشراً: " وثالثَ لَياٍل، وال يغلّب املؤنث على املذكر إال يف الليايل خاصةً، وتقوليريد ثالثة أياٍم

  .فيعلم أن مع كل ليلٍة يوماً

  باب التثنية 

قَفاً قَفَوان، وإن كان بالياء ثَنيته : إذا ثنيت مقصوراً على ثالثة أحرٍف؛ فإن كان بالواو ثَنيته بالواو، حنو
  .مدى مديان: بالياء، حنو

ِمدرى ِمدريان، وِمقْلَى ِمقْلَيان، وهو : وإن كان املقصور على أربعة أحرف ثنيته بالياء على كل حال، حنو
، فإم تركوا الواو؛ ألم ال يفِْردون الواحد منه فيقولون ِمذْرى، "ِمذْروان"من قَلوت البسر، فأما قوهلم 

ثَنما هو للفظ جاء مهإند واِحدفْرى ال ي.  

عقَله "ِكساءان، وِرداَءاِن، فأما قوهلم : وإذا ثنيت ممدوداً غري مؤنث تركت اهلمزة على حاهلا؛ فتقول
ِثناٌء، فتركوا الياء يف وسط : بياء غري مهموزة؛ فإن هذا أيضاً لفظ مثىن ال يفرد واحده؛ فيقال" ِبِثناييِن

ِثناَءاِن، وأصل : ِثناٌء فَأفرد، لقيل يف التثنية: ولو قيل" ِمذْروين" فعلوا يف الكلمة على األصل على حسب ما
  .اهلمزة يف ِثناٍء لو قيل مفرداً ياء؛ ألنه ِفعال من ثَنيت

  .حمراوان، وثَالثاواِن، وأربعاواِن، وعشراواِن: وإذا ثنيت ممدوداً مؤنثاً قَلَبت اهلمزة واواً، فقلت

: ا مجعت مقصوراً بالواو والنون حذفت األلف، فيبقى ما قبل الواو والياء مفتوحاً، حنو قولكوإذ

نطَيعوم نطَفَيصم طَون، وكذلك النصبعن، وملَّوعن، وموثَنن، ومطَفَوصم.  

  باب تثنية المبهم وجمعه 

اللّذان، ": اليت"و" الَّذي"تاِن، ويف تثنية ": ِذِه"أو " تا"ذَاِن، ويف تثنية ": ذي"أو " ذَا"يقولون يف تثنية 
 ويف "ذَواتا أفْناٍن": ذَواتا، قال اهللا عز وجلّ: قلت يف الرفع" ذات"واللّتان، فتحذف الياء، وإذا ثنيت 

 ذَوات، ومن قال: ، ويف اجلمع"جنتين ذَواتي أُكٍُل خمٍط": النصب واخلفض ذَواتي قال اهللا عز وجلّ

واحدها ذو، وهي وذَوا " أُولُو"أُولِئك، و: قاتل يف اجلمع" ذلك"أُالك، ومن قال : قال يف اجلمع" ذاك"
  .يف معىن الذين واحدها الذي" األوىل"سواء، و
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  باب ما يستعمل كثيرا من النسب في الكتب واللفظ 

قَفَِوي، : فاً وعصاً ونداً، تقولكل مقصور على ثالثة أحرف نسبت إليه فإنك تقلب ألفه واواً، حنو قَ
ِكسائي وِردائي، وتنسب : وعصِوي، وندِوي، وكل ممدود نسبت إليه مثل ِكساء ورداء فإنك تقول فيه

صفْراوي، وحمراوي، وكذلك كل : إىل السماء مسائي، فإذا كان املمدود على فَعالء مثل حمراء قلت
زكَرياوي، وأربعاِوي، وثَالثاوي، وتنسب إىل فُعلى مثل بشرى :  حنو زكرياء؛ تقولممدود ال ينصرف

  .بشرِوي، وحبلَِوي: وحبلَى

مرمِوي، ": مرمى"وإذا كان املقصور على أربعة أحرف وألفه لغري التأنيث فأكثرهم يقلبها واواً فتقول يف 
مرِمي، وأَحِوي، فإذا جاوز املقصور أربعةَ أحرٍف فكل : ، ومنهم من حيذف فيقولأحوِوي": أَحوى"ويف 

  .حباِري": حبارى"، ويف "جماِدي"العرب حيذف األلف؛ فيقول يف جمادى 

صي علَوي، وعدوي، وبلَوي، وكذلك قُ: وإذا نسبت إىل مثل عِلي وعِدي وبلي حذَفْت الياء فقلت
  .قُصوي، وأُمِوي، إذال ما أشذوا: وأُميةَ، تقول

قَنوي، إال ثالثة " قَنوين"راِمي، وإىل " رامتيِن"وإذا نسبت إىل اثنني فهو مبرتلة الواحد، فتنسب إىل 
 نهراِني، للفرق بني "النهرين"ِحصناِني، وإىل " اِحلصنين"بحراِني، وإىل " البحرين"نسبوا إىل : أحرف

  .النسب إىل البحر والبحرين، واحلصن واحلصنني، والنهر والنهرين

" العرفاء"مسِجدي، وإىل " املساجد"وإذا نسبت إىل اجلمع إذا مل تسم به رددته إىل واحده، تنسب إىل 

ِكاليب، وإىل " ِكالٍب"ده، تنسب إىل إىل واح. قَلَنِسي، فإن مسيت به مل تردده" القَالِنس"عريفي، وإىل 
  .أمنَاري" أمنار"

: وتنسب العرب إىل ما يف اجلسد من األعضاء فيخالفون النسب إىل األب والبلد؛ فيقولون للعظيم الرأس

  .جماِني، ورقَباِني، وشعراِني: شفَاهي، وأياري، ويقولون: رؤاِسي، وللعظيم الشفة

 - بتسكني الراء -خرِفي :  وقالوا أيضاً- بفتح الراء -خريفٌّ " اخلريف"ِربِعي، وإىل " لربيعا"وتنسب إىل 

  .صنعاِني وبهراِني، والقياس أن تكون بالواو" بهراء"و" صنعاء"وإىل 

  .يماٍن، وشآٍم، وتهاٍم" ِتهامة"و" الشام"وإىل " اليمن"وتنسب إىل 

 وكان مشهوراً أُلقيت الياء منه، تقول يف - كانت فيه اهلاء أو مل تكن - مصغر وإذا نسبت إىل اسم
سلَمي، هذا ": سلَيم"هذَِلي، ويف ": هذَيل"قُرشي، ويف ": قُريش"جهِني ومزِني، ويف ": مزينة"و" جهينة"

  .هو القياس، إال ما أشذُّوا

ربيعة : فَعيلة من أمساء القبائل والبلدان وكان مشهوراً ألقيت منه الياء، مثلوكذلك إذا نسبت إىل فَعيل أو 
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ربِعي، وبجلي، وحنيفَةَ حنِفي، وثقيف ثَقَِفي، وعتيك عتكي، وإن مل يكن االسم مشهوراً : وبجيلة، تقول
  .مل حتذف الياء يف األول وال الثاين

سمِوي وبنوي " اسٍت"و" امِريء"و" ابِن"و" اسِم"موي وشجوي، وإىل ع" شٍج"و" عٍم"وتنسب إىل مثل 
أُخِتي وِبنِتي، وإىل : أخِوي وبنِوي، ويقال أيضاً" بنت"و" أخت"ثَنوي، وإىل " اثنني"وستهي ومرئي، وإىل 

  .سنِوي" سنِة"

" طَيب"حميِري، و" حمير"سيِدي، و" سيد"ا فتقول يف وإن نسبت إىل اسم قبل آخره ياء ثقيلة خففته

ِبيطَي.  

  باب ما ال ينصرف 

كل أمساء املؤنث ال تنصرف يف املعرفة، وتنصرف يف النكرة، إال أن تكون يف آخره ألف التأنيث، 
ى، فإن ذلك ال ينصرف يف مقصورةً كانت أو ممدوة، حنو صفْراء، وحمراء، وحبلَى، وبشرى، وحبار

  .معرفة وال نكرة

وما كان منها امساً على ثالثة أحرٍف وأوسطه ساكن، فمنهم من يصرفه، ومنهم من ال يصرفه، قال 
  : الشاعر

ِرها لَمِل ِمْئزِبفَض لَِب  تَتَلَفَّعفي الع دعقَ دتُس ولَم ،دعد  

  .فصرف، ومل يصرف

صرف يف املعرفة، وتنصرف يف النكرة، وما كان منها على ثالثة أحرف وأوسطه واألمساء األعجمية ال تن
فإنه ينصرف يف كل حال، وترك بعضهم صرفه كما فعل مبا كان يف وزنه من " نوٍح، ولوٍط"ساكن، حنو 
  .أمساء املؤنث

    

كراً مسي به املكان؛ وأمساء األرضني ال تنصرف يف املعرفة، وتنصرف يف النكرة، إال ما كان منها امساً مذ
وما كان منها على ثالثة أحرف وأوسطُه ساكن؛ فإن شئت صرفته، وإن " واِسط"فإم يصرفونه، حنو 

  ."اهِبطوا ِمصراً":  وقال تعاىل"ادخلوا ِمصر إنْ شاَء اهللا آمنني": شئت مل تصرفه، قال اهللا عز وجلّ

، "بنو متيم: "يف املعرفة، فإذا قلت" ت مر، وقَيس بنت عيالنهذه متيم بن"وأمساء القبائل ال تنصرف، تقول 
  .صرفت؛ ألنك أردت األب" بنو سلُول"و

إن جعال : بنو فالن؛ وثَمود وسبأ: وكل شيء ال يقال فيه" قُريش وثَقيف"وأمساء األحياء مصروفة، حنو 
  ".يهود"و" مجوس"فلم يصرفوه مذكرين صِرفا، وإن أُنثا مل يصرفا، ومما جعلوه قبيلة 
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" عطْشان"وكل اسم على فَعالن مؤنثه فَعلى فإنه ال ينصرف يف معرفة وال يف نكرة، وكذلك مؤنثه حنو 

  ".غَضبان"و" ريان"و

امرأة "و" رجلٌ سيفانٌ"وما كان مؤنثه فَعالنة فإنه ال ينصرف يف املعرفة، وينصرف يف النكرة، حنو قولك 
  ".طَهمان"و" مرجان"، وكذلك "رجلٌ موتان الفؤاد"، وهو الطويل املَمشوق، و"ةسيفان

إن كانت نونه أصلية " عثْمان"و" عريان"وكذلك كل شيء كان يف آخره ألف ونون زائدتان، حنو 
سم مل إن أخذته من ال" مسان"من الدهقَنة، وشيطان من الشيطنة، و" ِدهقَان"صرفته يف كل حال حنو 

إن أخذته من التب مل تصرفه، وإن أخذته من " تبان"تصرفه، وإن أخذته من السمن صرفته، وكذلك 
" ديوان"إن أخذته من اِحلس ال يصرف، وإن أخذته من احلُسن صرفته، و" حسان"التبن صرفته، وكذلك 

يصرف؛ ألنه " مران"ونه الم الفعل، وفُعال فهو ينصرف؛ ألن ن" رمان"نونه من األصل فهو ينصرف، و
  .من املَرانة مسي بذلك للينه

وكل اسم على أفْعلَ وهو صفة فإنه ال ينصرف يف معرفة وال نكرة، وذلك ألن مؤنثه فَعالء؛ فأجروه 
فإن كان ليس بصفة وال مؤنثه فعالء مل ينصرف يف املعرفة، " أقرع"و" أحول"و" أمحر"جمرى مؤنثه، حنو 

أمحد وأسلم، ويقولون : وكذلك إن كان امساً، حنو" أربع"و" أيدع"و" أفْكَل"ف يف النكرة، حنو وصر
  .فيجعل صفة وغري صفة" عاماً أوالَ"و" رأيته عاماً أولَ"

وكل مجع ثالث حروفه ألف وبعد األلف حرفان فصاعداً؛ فهو ال ينصرف يف املعرفة وال يف النكرة، حنو 
إال أن يكون منه شيء يف آخره اهلاء، " محاريب"و" قَناديل"و" مواقيت"و" يحمصاب"و" مساجد"

  ".صياِقلة"و" جحا ِجحة"فينصرف، حنو 

" شراِحيل"و" سراِويلَ"وقد يأيت االسم عن األعجمية وغريها على هذا الوزن فال يصرف تشبيهاً ا، حنو 

  .ليمنمن ا" معاِفر"وهي الضبع، و" حضاِجر"و

  .ال تنصرف يف معرفة وال نكرة؛ ألا أفِْعالُء، وأمساٌء تنصرف ألا أفْعال" أشياُء"و

وأشباه " أَكِْرياء"و" أصِفياء"و" صلَحاء"و" عرفَاء"وكل اسم آخره ألف مجع أو تأنيث مل ينصرف، حنو 
  .ذلك

، "إثِْمد"و" يرمع"و" أُبلُم"و" إصبع"و" غِلبت"و" يعصر"و" يشكُر"و" يزيد"وكل اسم يف أوله زيادة، حنو 
كل هذا ال ينصرف يف املعرفة، وينصرف يف النكرة، هذا إذا كان االسم بالزيادة مضارعاً للفعل؛ فإن مل 

  .وهو تمر" تعضوض"و" يعسوب"و" إصِليت"و" أسلُوب"و" يربوع"يكن مضارعاً للفعل صرفته، حنو 

  .فهو ال ينصرف يف املعرفة وال النكرة" موحد"و" رباع"و" ثُالث"و" ثُناء"و" أُحاد"حنو وكل اسم عِدل 

فهو ال ينصرف يف املعرفة، وينصرف يف النكرة؛ ألنه " قُثَم"و" زفَر"و" عمر"وما كان على فُعلَ حنو 
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  .معدول عن عامر وزاِفر وقاِثٍم

، وفَرق ما بينهما أن املعدول ال تدخله األلف "جرٍذ"و" صرٍد"و" جعٍل"وما مل يكن معدوالً انصرف حنو 
  .والالم، وغري املعدول تدخله األلف والالم

  ".زيد بطَّةَ"و" سعيد كُرٍز"و" هذا قَيس قُفّةَ"واأللقاب إذا كانت مفردة أضفتها فقلت 

زيد أبو "اء والكُنى، كقولك فإن كان أحدمها مضافاً جعلت أحدهما صفةً لآلخر على مذهب األمس
  ".هذا عبد اهللا وزنُ سبعة"، وكذلك "هذا عبد اهللا بطَّةُ"و" هذا زيد وزنُ سبعٍة"وتقول " عمٍرو

  باب األسماء المؤنثة التي ال أعالم فيها للتأنيث 

    

 وهو قَميصها -، فأما ِدرع املرأة السماُء، واألرض، والقَوس، واحلَرب، والذَّود من اِإلبل، وِدرع احلديد
يف ناحية، والرِحم، والريح، والغولُ، : أي" أخذ يف عروٍض تعِجبين" فمذكر، وعروض الشعِر، و-

  .واجلَحيم، والنار، والشمس، والنعل، والعصا، والرحى، والدار، والضحى

: أي" أُوسيت رأسه"هو مفْعل من : هي فُعلى، وقال غريه: ئيقال الكسا" املُوسى"باب ما يذكر ويؤنث 

" األضحى"األغلب عليها التأنيث، و" الدلْو"حلَقْته، وهو مذكر إذا كان مفْعالً ومؤنث إذا كان فُعلى، و

" السوق"و" الطَّريق"و" السبيل"و" السكِّني"مجع أضحاة وهي الذبيحة، وقد تذَكَّر يذْهب ا إىل اليوم، و

" املَتن"و" الذِّراع"و" العاِتق"و" العسل"أَلُِسنةٌ، و: أَلْسن، ومن ذكره قال: من أنثه قال" اللِّسان"و

، "الصاع"و" السالح"و" القَليب"و" احلالُ"الذراع مؤنثة، ومجعها أَذْرع ال غري، و: قال سيبويه" الكُراع"و
، "اخلَمر" و- وهو الصلح -" السلم"، و"الِفهر"، و"العنق"و" العرس"، و"راِويلالس"، و"اإلزار"و
  ".الفَرس"و" السلطان"و

كذلك، " البهمة"تكون للذكر واألنثى، و" السخلة"باب ما يكون للذكور واإلناث وفيه علم التأنيث 
" احلية"الذئب، هذا كله الذَّكَر واألنثى فيه سواء، وكذلك ولد الضبِع من " الِعسبارة"الرشأُ، و" اِجلداية"و

  : والشاة أيضاً الثور من بقر الوحش؛ قال الشاعر" الشاة"فالن حيةٌ ذَكر، وكذلك : والعرب تقول

  وكان انْطالقُ الشَّاِة ِمن حيثُ خَيما  فَلَما أضاء الصبح قام مباِدراً

ميو: خ ،أقام"ة"و" طَّةٌبمامة"و" حعامتقول"ن ، :عامة ذكر، حىت تقول ظَليمهذه ن.  

  .فإنه ال يقال يف مجعها حي" حية"وكل هذا يجمع ِبطَرح اهلاء، إال 

  باب ما يكون للذكور واإلناث 
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  وال علم فيه للتأنيث إذا أريد به المؤنث 

"قابةٌ"يكون للذكر واألنثى، حىت تقولَ " عة، و" لَقْوتكون للذكر واألنثى، " أفْعى"فيكونُ لألنثى خاص
فيكون " ثُعلُبانٌ"يكون للذكر واألنثى، حىت تقول " ثَعلَب"فيكون للذكر خاصةً، و" أُفْعوانٌ"حىت تقول 

  : للذكر خاصة، قال الشاعر

  بلقد ذَلَّ من بالَتْ عليِه الثَّعاِل  أرب يبوُل الثُّعلُبان ِبرْأسِه

فيكون للذكر " عقْربانٌ"يكون للذكر واألنثى، حىت تقول " عقْرب"ثَعلَبةٌ، و: وبعضهم يقول لألنثى
  : خاصةً، على أنَّ بعضهم قد قال

بانقْرها عكومةٌ يبقْرع  

، يقال هو مبرتلة اإلنسان: يكون للذكر واألنثى، قال األصمعي" فَرس"، و"عصفورةٌ"وكذلك قوهلم 
  ".شربت من لَنب بعريي: "، وحكى بعض العرب"هذه إنسانٌ"وللمرأة " هذا إنسانٌ"للرجل 

  باب أوصاف المؤنث بغير هاء 

ِملْحفَة "و" كف خضيب"ما كان على فَعيٍل نعتاً للمؤنث وهو يف تأويل مفْعول كان بغري هاء، حنو 
أَِكيلَة "و" الفَريسة"و" الذَّبيحة"و" النطيحة"النعوت حنو ورمبا جاءت باهلاء يذهب ا مذهب " غَسيل
وذلك أنك مل ترد أن خترب أا " هذه ذبيحتك"، وتقول "ناقة كسري"كما يقال " شاة ذَبيح"، يقال "السبع

، إذا رِميت" شاة رِمي"قد ذُِبحت، أال ترى أنك تقول هذا وهي حية؟ وإمنا هي مبرتلة ضِحية، وكذلك 
ِملْحفَة "إمنا تريد بئس الشيء مما يرمى األرنب، فهذا مبرتلة الذبيحة، وقالوا " بئس الرِمية األرنب"وتقول 
ديدا يف تأويل جمدودة، أي" جقطوعة حني قطعها احلائك، يقال: ألالشيء، أي قطعته، : م تددج
  : وأنشد

  حبلُها خَلَقاً جديداًوأمسى   أبى حبي سلَيمى أن يبيدا

  .مقطوعاً: أي

  .مريضة وكبرية، وصغرية، وظريفة: فإن مل يجز فيه مفعول فهو باهلاء، حنو

  .فيها سواد وبياض" كتيبة خصيف"و" ريح خريق"و" ناقة سديس: "وجاءت أشياء شاذة، قالوا

وعليمة، وكرمية، وشريفة، وعتيقة يف رِحيمة، : وإن كان فَعيل يف تأويل فاعل كان مؤنثه باهلاء، حنو
  .اِجلماِل وسعيدة

" كَفور"و" غَدور"و" غَفور"و" شكور"و" امرأة صبور"وإذا كان فَعول يف تأويل فاعل كان بغري هاء، حنو 
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  ".كَنود"و

  .شبهوا عدوة بصديقة: قال سيبويه" هي عدوة اهللا: "وقد جاء حرف شاذ، قالوا

    

فالواحد واجلميع " احلَلوبة"و" الركُوبة"و" احلَمولَة" مفعول ا جاءت باهلاء، حنو وإذا كان يف تأويل
  ".هذا جلمل من ركوبتهم، وأكُولتهم"واملذكر واملؤنث فيه سواء؛ تقول 

  ".فَرس ِمحِضري"من األشِر، و" ِمئشري"و" امرأة ِمعطري"وما كان على ِمفْعيٍل فهو بغري هاء، وحنو 

  .شبهوها ِبفَقرية" امرأة ِمسكينة: "قالواوشذ حرف، 

" ِمتفال"وهي العظيمة اخللق مسينته، و" ِمجبالٌ"و" امرأة ِمعطار"وما كان على ِمفْعاٍل فهو بغري هاء، حنو 

  ".امرأة ِمرجم: "وكذلك ِمفْعلٌ، حنو

" ملِْبن"و" مقِْرب"و" ِضعامرأة مر"وما كان على مفِْعل مما ال يوصف به مذكر فهو بغري هاء، وحنو 

ألنه ال يكون هذا يف املذكر، فلما مل خيافوا لَبساً حذفوا اهلاء، فإذا أرادوا الِفعلَ قالوا " مطِْفل"و" مشِدن"و
إذا كان هلا " امرأة مرضع"يقال :  وقال بعضهم"تذْهلُ كلُّ مرِضعٍة عما أرضعت": قال اهللا تعاىل" مرِضعة"

  .إذا أرضعت ولدها" مرِضعة" رضاٍع، ولنب

  ".طاِمثٌ"و" حاِملٌ"و" امرأة طاِلق"وما كان على فاعل مما ال يكون للمذكر وصفاً فهو بغري هاء؛ قالوا 

ناقة "و" مجل ضاِمر"وقد جاءت أشياُء على فاعل تكون للمذكر واملؤنث فلم يفرقوا بينهما فيها، قالوا 
إذا " امرأة عاِنس"و" رجل عاِنس"و" امرأة عاِقر"و" رجل عاِقر"و" مرأة عاِشقا"و" رجلٌ عاِشق"و" ضاِمر

ناقة "و" مجل نازع إىل وطنه"و" ِلحيةٌ ناِصلٌ"من اِخلضاِب، و" رأس ناِصل"طال مكثهما ال يزوجان، و
  : طاِلقَة وحاِملة، قال األعشى: ، فإذا أرادوا الفعل قالوا"ناِزع

  كذاك ُأمور النَّاِس غاٍد وطاِرقَه  إنك طاِلقَهجارتي ِبيِني ف أيا

وقد يأيت فاعل وصفاً للمؤنث مبعنيني فتثبت اهلاء يف أحدمها وتسقط من اآلخر للفرق بني املذكر 
نقية من العيوب؛ ألا منفردة بالطهِر من " امرأة طاِهرةٌ"من احليض، و" امرأة طاِهر"واملؤنث، فيقال 

رشكها فيه املذكر، وهو يشركها يف الطهارة من العيوباحمليض ال ي.  

إذا قعدت عن احمليض، وقاعدة " امرأة قاِعد"على ظهرها، و" حاِملةٌ"من احلَبِل، و" امرأة حامل"وكذلك 
  .لألم ألن األب والد؛ ففرقوا بينهما باهلاء" والدة"من القعود، وقالوا 

إذا عظمت " ناقة جبار"اهلاء يف إحدامها وأسقطوها من األخرى قوهلم ومما فرقوا فيه بني املؤنثَيِن فأثبتوا 
باهلاء " ميتة"ال نبات ا، و" بلدة ميت"إذا فاتت األيدي، و" نخلَة جبارة"ومسنت واجلمع جبابري، و
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  .للحيوان

ال " رجل أيم"ال زوج هلا، و" يمامرأة أَ"، و"رجل ِبكْر"و" امرأةِ بكر"، و"رجل ثيب"و" امرأة ثَيب"وقالوا 
للمذكر " بهيم"و" فرس جواد"لألنثى، و" هذه فرس كُميت"للذكر، و" هذا فرس كُميت"امرأة له، و
هي قَرنٌ "، و"مِحب لك"و" كلٌّ عليك"و" امرأة جواد"وكذلك الرجل، و" امرأة وقاح الوجِه"واملؤنث، و

، "أمة ِقن"و" عبد ِقن"بغري هاء، و" مشِهد"باهلاء، و" امرأة مغيبة"يف الشدة، و" ِقرنٌ لك"يف السن، و" لك
اسكُن ": قال اهللا تبارك امسه" زوجته"الرجل، ال تكاد العرب تقول " زوج"املرأة، واملرأة " زوج"والرجل 

  .مثله" ِرضاً"و" عدلٌ"و" امرأة جنب"و" رجل جنب" و"أنت وزوجك اجلَنة

  .املرأة شاِهدي، ووِصي، وضيفي، ورسويل، وخصمي، وكذلك االثنان واجلميع: وتقول

  باب ما يستعمل في الكتب واأللفاظ من الحروف المقصورة 

    

اهلوى هوى النفس، والندى ندى األرض وندى اجلُوِد، واحلَفَى من حِفيِت الدابة، والشجى يف احللق 
ى والشدى املرض، والرنش، والضنُ، والكَرى النوم، واألذى، والقَذى يف العني، واخلَىن الفُحى احلُزج

اهلالك، والطَّوى اجلوع، واللَّوى مصدر لَويت، واألسى احلزن، والونى من ونيت، والعمى يف العني 
يف اجلسد، والضوى اهلُزال، والنوى ما نويت من والقلب، واجلَىن جىن الثمرة، والصدى العطش، والشرى 

 ،تمع، والثرى التراب النِديى املاء ارى الظّلَع، والصجى توى املال، واهلُدى، والووقرب أو بعد، والت
لصدى واجلَوى داء يف اجلوف، والسرى سري الليل، والسلَى سلَى الناقة، ومعىن مكة، واملَدى الغاية، وا

عرق يف الفخذ، وطُوى اسم واٍد، والوغى احلرب، والورى اخلَلق، : إنه ذكر البوم، والنسا: الطائر، يقال
وأنا يف ذَرى فالن والذَّرى الناحية، واِملعى واحد األمعاء؛ واِحلجى العقل، والنهى ِمثْله، واحلَشى واحد 

  .تب بالياءأحشاء اجلوف، ومكاناً سوى، هذا كله يك

العصا، وقَفا اإلنسان، والقَرا الظَّهر، ونثا احلديث، والقَنا يف األنف والرماح، والعشا : ومما يكتب باأللف
يف العني، وخساً وزكاً ومها الزوج والفرد ومناً من الوزن ِرطْالن، والصغا ميلُك إىل الرجل، وقَطاً مجع 

ضا، والفَال مجع فَالةقَطاة، ولَهاً مجع لَهاة، وشجرالغ .  

  باب أسماء يتفق لفظها وتختلف معانيها 

  .هوى النفس مقصور بالياء، واهلواُء اجلو ممدود

  .ورجا البثر مقصور باأللف، والرجاء من الطمع ممدود
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  .والصفا الصخر مقصور باأللف، والصفاُء من املودة والشيء الصايف ممدود

  : قصور بالياء، والفَتاء من السن ممدود، قال الشاعروالفَىت واحد الفتيان م

 ذَهب اللَّذاذَةُ والفَتاء فقَد  إذا عاش الفَتى ماَئتَيِن عاماً

  .وسنا الربق مقصور باأللف، وسناُء اد ممدود

  .وِلوى الرمل مقصور بالياء، وِلواُء األمري ممدود

  .الثّراء الغىن ممدودوالثِّرى التراب النِدي مقصور بالياء، و

  .والِغنى من السعة مقصور، والِغناء من الصوت ممدود

  .واخلَال رطْب احلشيش مقصور باأللف، واخلَالُء من اخلَلْوة ممدود

  .والعشا يف العني مقصور باأللف، والعشاُء والغداء ممدودان

  .ايل ممدودوالعرا الِفناُء والساحة مقصور باأللف، والعراء املكان اخل

  .واحلَفى حفَى القدم واحلافر إذا رقّاً مقصور بالياء، واحلَفاُء مشي الرجل حافياً بال خف وال نعل ممدود

  .نقَوان، ونقَيان، والنقاء من النظافة ممدود: والنقا الرمل مقصور يكتب باأللف والياء؛ ألنه يقال يف تثنيته

  .لف، واحلَياء من الناقة ومن االستحياء ممدودواحلَيا الغيث واِخلصب مقصور باأل

  .والصىب من الصغر مقصور بالياء، والصباُء من الشوق ممدود، وصبا الريح مقصور باأللف

  .واملَال من األرض مقصور باأللف، واملَالء من قولك غَِني مليٌء ممدود

  .هو قليل اجلَداء عين، ممدود: تقولواجلَدا من العطية مقصور باأللف، واجلَداء ممدود الغناُء، 

  .والِعدى األعداء مقصور بالياء، والِعداء املُواالة بني الشيئني، ممدود

  باب حروف المد المستعمل 

    

الرداء، وِسالء السمِن، واِحلذاء من النعال واحملاذاة، وِرثاء الناس وهجاء احلروف والشعِر، : املكسور األول
العطية، والنداء من ناديت، والشتاء، والبناء، واِخلصاء، : احلَبل، والكساء، واِحلباء: رشاءوالسقاء، وال

الزناء، وخيلٌ ِبطاء، : حنو من اِخلصاء، واإلزاء، والطِّالء، واِهلناء، والِبغاء: والِكراء، والشفاء، والِوجاء
رآة والسيف، وفعلْت ذلك والًء، وِهداُء العروس، وِوكاء الِقربة، واإلناء الذي يشرب فيه، وِجالء امل

األِطباء، والِقثَّاء، واِحلناء، : وأصام ِسباء، والِغذاء من الطعام، وِفناء الدار، والِوعاء، واإلخاء، واإلساء
: احلبل، والِعفاء: جبل مبكة، وِسحاء القرطاس مجع ِسحاَءة، والدماء، وحلاء الشجر، والرواء: وِحراء

الكساء، واِجلالء، مصدر : وقتا صالة العتمة، واِخلفاء: الريش، والطِّالء، الشراب، والِغطاء، والِعشاء
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املالحاة، وبالرفاَء والبنني، : جلوت العروس، والشواء، واِملراُء، واإلباء، والِكفاء من الكُفؤ، واللِّحاء
  .والِغشاُء، واللِّقاُء؛ هذا كله مكسور األول

العطاُء، والغناُء، والسماُء، والثَّناُء، والفَناُء، والبقاُء، والنماُء، واهلَباُء، وبِرح : ملمدود املفتوح األولومن ا
بقية النفْس، : تيسر ِجبايته، والوطاء، والذَّماء: اخلَفاُء، والعالُء، وداٌء عياٌء والبذاء، والبهاء، وزجاُء اخلراج

 والقَضاُء، والشقاُء، واللَّفاُء، والعزاُء، والبالُء، واحلَساُء، والوالء يف الِعتق، والزكاء، والرخاء، والوفاُء،
والدهاء، وعليه العفاُء، والفَضاُء، والعناُء والفَتاُء، والدواء، واجلَفاء، والثَّواُء واخلَالء من اخلَلوة واخلَالء 

األمر اجللي وكذلك هو من اخلروج عن املوضع، واجلَزاء، والوحاء من توحيت، : جلَالءأيضاً املُتوضأُ، وا
احلُسن، والذَّكاء من ذَكَوت، : والبداء من بدا له يف األمر، والنجاء مصدر جنوت، والعراء، والوضاء

الظلم، واألناء : من قسوة القلب، والعداءوالقَواء من أقْوى املرتل، والعساء من عسا العود يعسو، والقَساُء 
مجع أشاءة وهي : مجع عظاءة، واألشاء: مجع عباءة، والعظاء: وسطُه، والعباء: من التأخري، وسواء الشيء

  .النخل الصغار

 - مشدد -الصفري، واملُكّاء : الدعاء، واحلُداء، والرغاء، والبكاء، واملُكاء: ومن املمدود املضموم أوله

طائر، والثُّغاء، والصغاء والعواء كل األصوات ممدود مضموم األول، إال أن الِغناء والنداء مكسوران، 
مجع مالءة، وهم زهاء : الريح اللينة، واملُالء: ما رماه الوادي، وزقاء الديك، والرخاء: والغثاء، واجلُفاء

  .منظر، وبغيت الشيء بغاَء: اٌء، أيمقدار كذا، وسالء النخل، وِلفُالٍن رو: كذا، أي

  باب ما يمد ويقصر 

  .ميد ويقصر، وإذا قصر كتب بالياء" الزناء"

  .ميد ويقصر وإذا قصر كتب بالياء" الشراء"و

  .ميد ويقصر، وإذا قصر كتب باأللف" الشقاء"و

  .ميد ويقصر، وإذا قصر كتب الياء" الضواء"و

  .ذا قصر كتب بالياءميد ويقصر، وإ" الوناء"و

  : ميد ويقصر، وإذا قصر كتب بالياء، قال الشاعر" البكاء"و

  وما يغْني البكاء وال العويُل  عيني وحقَّ لها بكاها بكَتْ

  .متد وتقصر، وإذا قصرت كتبت باأللف" الدهناُء"و

  .كذلك" اهلَيجاُء"و

  .الياءميد ويقصر، فإذا قصرت كتبت ب" فَحوى كالمه"و
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  .ميد ويقصر، فيكتب إذا قصر بالياء" هؤالِء"و

وحروف املعجم يمددنَ ويقصرن، وإذا قصرن كتبت كل واحدة منهن باأللف، إال الزاي فإا تكتب بياٍء 
  .بعد ألف

  باب ما يقصر، فإذا غير بعض حركات بنائه مد 

، كل ذلك إذا "ماٌء ِروى"البغض، و" ِقلَىال"، و"ِسوى"من الساعات، و" اإلىن"بلى الثَّوب، و" الِبلَى"
دكسر أوله قُصر وكُتب بالياء، وإذا فُتح أولُه م.  

  .إذا كسر أوهلما مدا، وإذا ضم أوهلما قصرا وكتبا بالياء" الِبناُء"، و"اللّقاُء"و

غَرا "كتب بالياء، ما خال لك، كلُّ هذا إذا فتح أوله قصر و" هو فَدى"و" غَرا السرج"و" غَمى البيت"و
  .فإنه يكتب باأللف، وإذا كُسر أولُ ذلك كلِّه مد" السرج

    

، كل ذلك إذا ضم أولُه قُصر وكُِتب "العلَى"و" الضحى"و" الرغْبى"و" العلْيا"و" البؤسى"و" النعمى"و
  .تماع ياَءيِن، وإذا فُتح أولُ ذلك كله مدفإا تكتب باأللف كراهةً الج" العلْيا"بالياء، إال 

إذا خفِّف مد، وإذا شدد قُصر " القُبيطاء"و" القُبيطَي"و" اِملرِعزاُء"و" اِملرِعزى"و" الباِقالُء"و" الباِقلَّي"و
  .وكتب بالياء

  مت كتاب اهلجاء حبمد اهللا ومنه 

  كتاب تقويم اللسان

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

باب الحرفين اللذين يتقاربان في اللفظ وفي المعنى ويلتبسان فربما وضع الناس أحدهما موضع 
  اآلخر 

  .نفسه" عظْمه"أكثره، و" الشيء" عظْم: "قالوا

، وقال قيس بن "والَّذي تولَّى ِكبره ِمنهم له عذاب عظيم": معظمه قال اهللا عز وجلّ" ِكبر الشيء"و
  : خلَطيم يذكر امرأةًا

  قامتْ رويداً تَكاد تَنْغَِرفُ  تَنام عن ِكبِر شَْأِنها فإذا
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  .وهو أكرب ولد الرجل من الذكور" الوالِء للكُبر"ويقال 

وتقول " فَعلْت ذلك ِبجهٍد"املشقة، تقول " اجلَهد"طاقيت، و: أي" هذا جهدي"الطاقة، تقول " اجلُهد"و
"هاجكدهج واحداً، وحيتج بقوله"د دواجلَه دومنهم من جيعل اجلُه ، :"مهدهِجدونَ إال جال ي والَّذين" 

  ."جهدهم"وقد قرئ 

إذا أكرهك غيرك " أَقامِني على كَرٍه: "على مشقَّة، ويقال: أي" ِجئْتك على كُرٍه: "املشقة، يقال" الكُره"و
  .ل الكُره والكَره واحداًعليه، ومنهم من جيع

  .خالف طولِه" عرض الشيء"إحدى نواحيه، و" عرض الشيء"و

  ".ربض املَدينة: "نواحيه، ومنه قيل" ربضه"وسطه، و" ربض الشيء"و

 ما كان ِخلْقَةً، -لياء مفتوح ا" املَيل"، و"مالَ عن احلَق ميالً: " ما كان فعالً، يقال-بسكون الياء " املَيل"و
  ".يف عنِقِه ميلٌ: "تقول

سِفه "كما يقال " قَد غَِبن رأيه"و" يف رأيه غَبن"يف الرأي، يقال " الغبن"يف الشراء والبيع، و" الغبن"و
هأْير."  

ما كان على " اِحلملُ" و"محلَت حمالً خفيفاً": حمل كل أنثى وكُلِّ شجرة؛ قال اهللا عز وجلّ" احلَمل"و
  .ظهر اإلنسان

  .إذا كان مثله يف الشدة" ِقرنه"إذا كان مثلَه يف السن، و" فُالن قَرنُ فُالٍن"و

" ِعدلُ الشيء" و"أو عدلُ ذلك ِصياماً":  مثلُه، قال اهللا سبحانه وتعاىل-بفتح العني " عدل الشيء"و

  . ِزنته-بكسر العني 

  .؛ وقال رؤبة"يف حرق اهللا: "النار نفْسها، يقال" احلَرق" الثوب وغريه من النار، ويف" احلَرق"و

  شَدا سريعاً مثَل إضراِم الحرق

  .يف الثوب من الدق" احلَرق"يعين النار، و

  : بياينقُروح خترج يف مشافِر اإلبل وقَوائمها، قال النابغة الذُّ" العر"اجلَرب، و" العر"و

رىٍء وتَركْتَهام لْتَني ذَنْبمراِتع  فَح وهو رهكْوى غَيي ركَذي الع  

  .فَِقصر السنام" العرر"وأما 

  .إذا جئت وقد بِقيت منه بقية" ِجئْت يف عِقِبه"إذا جئت بعدما مضى، و" ِجئْت يف عقِْب الشهِر"و

  .اجلراحات بأعياا" القَرح"راحات، وإنه وجع اجل: يقال" القُرح"و

" الضلَع"ِملْت، و: أي" قد ضلَعت علَي"ميله، و: أي" ضلْع فُالِن مع فُالِن"املَيل، يقال " الضلْع"و
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  .االعوجاج

  .ما سكنت إليه" السكَن"أهل الدار، و" السكْن"و

  .املذبوح" الذِّبح"مصدر ذبحت، و" الذَّبح"و

  .الكَأل" الرعي"مصدر رعيت، و" الرعي"و

  .الدقيق" الطِّحن"مصدر طَحنت، و" الطَّحن"و

  .النصيب" الِقسم"مصدر قَسمت، و" القَسم"و

  .نصيبها من الشرب: أي" كم ِسقْي أرضك؟"النصيب، يقال " السقْي"مصدر سقَيت، و" السقْي"و

  ".ذَهب ِسمعه يف الناس: "الذِّكْر، يقال" السمع" سِمعت، ومصدر" السمع"و

  ".ذهب صيته يف الناس: "الذكر، يقال" الصيت"صوت اإلنسان، و" الصوت"ونحو منه 

اء الذي  امل-بالضم " الغسلُ"اِخلطِْمي وكلُّ ما غُِسل به الرأس، و" الِغسلُ"مصدر غَسلْت، و" الغسلُ"و
  .يغتسل به

    

  .اخلَطَر" السبق"مصدر سبقْت، و" السبق"و

  .اهلَدم ما ادم من جوانب البئر؛ فسقط فيها"مصدر هدمت، و" اهلَدم"و

  .ِقصر العنق" الوقَص"دق العنق، و" الوقْص"و

  .الذي يسابك" السب"مصدر سببت، و" السب"و

الفَسلُ من الرجال مشبه بالنكس من السهام؛ وهو الذي نِكس، " النكس"مصدر نكَست، و" كْسالن"و
  . هو أن ينكَس الرجل يف ِعلَِّتِه- بالضم -" النكس"و

  .السري" الِقد"مصدر قَددت السري، و" القَد"و

  .ضد النقع" الضر"اهلُزال وسوء احلال، و" الضر"و

  . ما اغتال اإلنسانَ فأهلَكَه- بالضم -" الغول"البعد، و" الغول"و

  : الشهوة، قال أبو ِخراش" الطَّعم"الطَّعام، و" الطُّعم"و

دَأر لَمينَهتَع طِْن قدالب ِم  شُجاعِعياِلِك بالطُّع ري منغَي وُأوِثر  

  : بضم الطاء وقال أيضاً

  إذا الزاد أمسى ِللْمزلّج ذا طَعِم  اح فَأنْتَهيالماء القَر وَأغْتَِبقُ



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  117  

  .أيضاً ما يؤديه الذوق" الطّعِم"بفتح الطاء و

هجر الرجلُ يف : "اهلذَيان، يقال" اهلَجر"، و"أهجر الرجلُ يف منِطقه: "اإلفحاش يف املنطق، يقال" اهلُجر"و
  ".كالمه

  .ِزق احلداد" الِكري"ملبين من طني، وكور احلَداد ا" الكُور"و

وحرام ": ِحرم وحرام، وِحلٌّ وحالل؛ قال اهللا عز وجلّ: احلَرام، وكذلك اِحللُّ احلالل، يقال" اِحلرم"و
  .اإلحرام" احلُرم"، و"وِحرم على قَريٍة" وقرئت "على قَريٍة أهلَكْناها

  .الذَّنب" اجلُرم"البدن، و" اِجلرم"و

  .االستسالم" السلَم"الصلح، و" السلْم"و

  .احلاجة" األرب"ذو دهاء، و" رجلُ ذو ِإرٍب: "الدهاء، يقال" اِإلرب"و

  .املال من الغنم واإلبل" الورق"املال من الدراهم، و" الوِرق"و

ما خالف : يف غريمها" العوج" و" ِعوجاًويبغونها": يف الدين واألرض؛ قال اهللا عز وجلّ" الِعوج"و
  .االستواء، وكان قائماً مثل اخلشبة واحلائط وحنومها

كأنهم ": ما نِصب؛ قال اهللا عز وجلّ" النصب"، و"ِبنصٍب وعذَاب": الشر؛ قال اهللا عز وجلّ" النصب"و
لقَد لَقينا من سفَِرنا هذا ": عب قال اهللا تعاىلالت" النصب" وهو النصب أيضاً، و"إىل نصٍب يوِفضون

  ."نصباً

رجلٌ ذَليلَ "إذا مل تكن صعباً، و" دابةٌ ذَلول بينةُ الذِّلِّ"ضد العز، يقال " الذُّلُّ"ضد الصعوبة، و" الذِّلُّ"و
  ".بين الذُّلِّ

  .شجر فلقُطما سقط من مثر ال" اللَّقَط"مصدر لَقَطْت، و" اللَّقْط"و

  .ما سقط من الشيء تنفضه" النفَض"مصدر نفَضت الشيء، و" النفْض"و

من ذلك خبطُ الشيء : ما سقط من الشيء تخِبطه" اخلَبط"مصدر خبطْت الشيء خبطاً، و" اخلَبط"و
  .رمن ذلك خبطُ اإلبل الذي توجره، إمنا هو ورق الشجر يخبطُ فينتث: تخِبطه

" هذا خلْف سوء"ويقال ". سكَت أَلْفاً ونطَق خلْفاً: "الرديء من القول، ومنه قوهلم يف املثل" اخلَلْف"و

  .إذا قام مقَامه" هذا خلَف من هذا" و"فَخلَف من بعِدهم خلْف": قال اهللا عز وجلّ

  .ذهاب الشعر" املَرط"النتف، و" املَرطُ"و

  : النقصان؛ قال الشاعر" احلُور"، و"أعوذُ باهللا من احلَوِر بعد الكَور: "الرجوع عن الشيء، ومنه" احلَور"و

  والذّم يبقى وزاد القَوِم في حوِر  تَبخَلَن فإن الدهر ذو ِغيِر ال
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  .د وحظإذا كان ذا ج" فالن ذو أُكٍْل"املأكول، و" اُألكْل"مصدر أكَلْت، و" األكْل"و

يف أول " رأيت اهلالل قَبالً"إىل عشر فيما أستأِنف، و: ال غري، أي" ال آتيك إىل عشر من ذي قَبل"وتقول 
  .ِعيانا: أي" رأيت فُالناً ِقبالً، وقَبالً وقُبالً"أي ال طاقة يل، و" ال ِقبلَ يل بفالن"ما يرى، و

  .ِكباسةُال" الِعذْق"النخلة نفسها، و" العذْق"و

  .نصف الشيء، وهو أيضاً املشقة" الشق"الصدع يف عود أو زجاجة، و" الشق"و

  ".فرس ِحصان" العفيفة، و-بفتح احلاء " امرأة حصان"و

  .دقيقاً بالضم" جمام املَكُّوك"بالفتح، و" جمام الفرس"و

    

 كل شيء سددت به - بكسر السني -" السداد"يف املنطق والفعل بالفتح، وهو اإلصابة، و" السداد"و
ما تسد به اخلَلّة، : أي" أصبت ِسداداً من عيش"شيئاً مثلَ ِسداد القارورة، وِسداد الثَّغر أيضاً، ويقال 

  ".هذا ِسداد من عوٍز"و

 بكسر -" الِقوام" وقامته،" قَوام الرجل" و"وكانَ بين ذلك قَواماً": العدل، قال اهللا عز وجلّ" القَوام"و
  ".ما ِقوامي إال بكذا"و" أصبت ِقواماً من عيش" ما أقامك من الرزق، ويقال -القاف 

  .بالفتح والكسر فيهما" قمر ِتمام"و" ولَد ِتمام"بالكسر ال غري، و" لَيلٌ ِتمام"و

  .إىل الطَّعام بالفتح" الدعوةُ"يف النسب بكسر الدال، و" الدعوة"و

ما استطال : القميِص والرمل" كُفَّة" ِكفَّة امليزان، وِكفة الصائد وهي ِحبالته، و-بكسر الكاف " الِكفَّةُ"و
كل ما استدار فهو ِكفَّة بالكسر حنو كفة امليزان وكفة الصائد؛ ألنه :  قال األصمعي- بضم الكاف -

  .مليديرها، وما استطال فهو كُفَّة بالضم حنو كُفَّة الثوب وكُفة الر

  .من وليت الشيَء" الِوالية" و"ما لَكُم من واليِتهم من شيء"ضد العداوة، قال اهللا عز وجلّ " الوالية"و

  .السوط بالكسر" ِعالقَة"احلُب واخلصومة بالفتح، و" عالقَةُ"و

  .بالكسر ِمحملُ السيف" اِحلمالة"الشيء تتحمله عن القوم، و" احلَمالة"و

: أي" مسِقط الرمل"حيث سقطا، مفتوحان، و" مسقَط النجم"و" مسقَطُ السوط: "عيوقال األصم

  .حيث ولد، مكسوران": مسِقط رأسه"منقَِطعه، و

  .اليت ينظَر إىل الوجه فيها، بالكسر" اِملرآة"بالفتح، و" فالن حسن يف مرآة العني"و

  : اليت ختترق فيها الريح، قال الشاعر" روحةاملَ"اليت يتروح ا، و" اِملروحة"و

ٍة كأنحورِبم نها غُصثَِمُل  راِكب لَّتْ ِبِه أو شاِربإذا تَد  
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  .االرحتال" الرحلَة" أول السفْرة، و-الرحلَة بضم الراء "و

 -" دولَةٌ"يتداولونه بينهم، و" اختذوه دولَة: " مثل العارية، يقال- بضم الدال -" دولَةٌ: "قال الكسائي

  ".دالَِت احلَرب م"، و"دالَ عليهم الدهر دولَةً" من -مفتوحة الدال 

  .تكونان مجيعاً يف املال واحلرب سواًء ولست أدري فَرق ما بينهما: وقال عيسى بن عمر

" احلَسوة" فَفَرق ما بينهما، وكذلك قال يف "يف اإلناِء غُرفَةٌ"بالفتح، و" غَرفْت غَرفَةً واحدة: "قال يونس

  ".احلُسوة"و

  .ما بني القدمني" اخلُطْوةُ"بالفتح، و" خطَوت خطْوةً: "وقال الفراء

   .- بفتح الثاء والقاف -" أنا أِجد ثَقَلَة يف بدين" أثْقالُ القوم، و- بكسر القاف -" الثَِّقلَةُ"و

  .احلديثة السن" الطِّفْلَةُ"اعمة، ومن النساء الن" الطَّفْلَةُ"و

 اخلمرية يف اللنب - بضم اخلاء وتسكني امليم -" اخلُمرة"، و- بفتح اخلاء وامليم -الريح الطيبة " اخلَمرةُ"و
  .والعجني والنبيذ

، "اجلدال ينفع ذا اجلَد منك "و: رجل مجدود، ويف الدعاء:  احلَظُّ، يقال منه- بفتح اجليم -" اجلَد"و
االجتهاد " اِجلد" أي عظمة ربنا و"وأنه تعالَى جد ربنا": عظمة اهللا من قول اهللا عز وجلّ" اجلَد"و

  .واملبالغة

  .اخلطأ يف الكالم" اللَّحن"إذا كان فَِطناً، و" رجلٌ لَِحن" الِفطْنة، يقال - بفتح احلاء -" اللَّحن"و

  .سواء، بفتح الراء: أي" القَوم فيه شرع"ناهيك به، و: أي"  من رِجٍلهذا رجل شرعك"ويقال 

قد "، و"قَبضت قَبضاً: "، كما يقال"قَد فاته العرض: "يقالُ: مصدر عرضت اجلُند، قال يونس" العرض"و
  ".ألقاه يف القَبِض

  .منكراً:  أي"لقَد ِجئْت شيئاً نكْراً": نكَر، قال اهللا عز وجلّاملُ" النكْر"، و"فالن منكَر بين النكِْر"و

  باب الحروف التي تتقارب ألفاظها وتختلف معانيها 

  .العقْدةُ" اُألربةَ"احلاجةُ، و" اِإلربة"و

  .الفأس ذات الرأسني، ومجعها حدأٌ، واِحلدأَةُ الطائر، ومجعها ِحدأٌ" احلَدأَة"و

  ".أُمةٌ"و" ِإمةٌ"النعمة، والدين " القامة واِإلمةُ" اُألمةُ"و

  .داٌء يف الوجه، بالفتح" اللَّقْوة"، و- بكسر الالم وفتحها -العقاب " اللِّقْوة"و

  .العظام البالية" الرمةُ"القطعة من احلَبل، و" الرمةُ"و

    



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  120  

أرض كثرية "ما وِلي اجللْد من الثياب بالكسر أيضاً، و" ارالشع"بالكسر، و" ِشعار القَوم يف احلَرب"و
  .كثرية الشجر، بفتح الشني: أي" الشعاِر

  .بفتحها من اِحلجر، وهو احلرام" املَحجر"، و- بكسر اجليم -" محِجر العيِن"و

  . ِمنسر الطائر- بكسر امليم -" اِملنسر"مجاعة من اخليل، و" املَنِسر"و

  . من الطيب- بالفتح -" املَحلَب"اإلناُء يحلَب فيه، و" اِملحلَب"و

  .اِحلملُ" الِوقْر" الثِّقَلُ يف اُألذُِن، و- بفتح الواو -" الوقْر"و

  .املاء الذي بني البئر واحلوض" الغرب"الدلْو العظيمة، و" الغرب"و

أسلَم يف كذا "السلَف، يقال " السلَم"والسلْم أيضاً الصلح، و" السلْم"ووالسلْم الدلْو هلا عروةٌ واِحدةٌ 
  ."وال تقولُوا ِلمن أَلْقَى إليكُم السلَم": السلم االستسالم؛ قال اهللا عز وجلّ"أسلَف فيه و: وكذا أي

العيب، قال قيس بن " الوكَف"مث، واإل" الوكَف"أيضاً النطَع، و" الوكْف"وكْف البيِت، و" الوكْف"و
  : اخلطيم

 ْمن ورائِهم وكَفُ يأتيهم  الحاِفظو عورِة العشيرِة ال

  .منتشرين: أي" رأَيت القَوم نشراً"الريح الطيبة، و" النشر"و

  .غليظ شديد: أي" جملَ صتم"تام، و: أي" أَلْف صتم: "ويقال

هو "يف نفسه، و: أي" فُالنٌ آِمن يف ِسرِبِه"مجاعة اإلبل، هذان مفتوحان، و" السرب"الطريق، و" ربالس"و
  .مجاعة النساء والظباء" السرب"رِخي البال، و: أي" واسع السرب

  .اِمللْك" الرق"ما يكتب فيه، و" الرق"و

اِحلقْد، " الِغمر"جواد، و: أي" فَرس غَمر"واسعه، و: أي"  اخلُلْقرجلٌ غَمر"املاء الكثري، و" الغمر"و
  .الذي مل يكن يجرب األمور" الرجل الغمر"و

"ف، و" األثْريد يف السالِفِرن"ن، و" اِإلثْرمة السالصخ"أَثْراً: "احلديث، يقال" األثَر هآِثر هتو"أثَر ،"اُألثْر "- 

  .خلْفَه: أي" أَثَِرِه"، و"فالن يف ِإثِْر فالن"أثَر اجلراح، و -بالضم 

  ".هو ميشي هوناً: "الرفْق، يقال" اهلَونُ"، و"عذاب اهلُون": اهلَوان؛ قال اهللا عز وجلّ: أي" اهلُونُ"و

  .يف خلَدي: أي" وقع ذلك يف روِعي: "النفْس، يقال" الروع"الفَزع، و" الروع"و

  .اهلَواء" اللَّوح"العطَش، و" اللوح"و

  .الغبار" املُور"الطريق، و" املَور"و

  .ما ا أَحد: أي" ما بالداِر شفْر"أيضاً، و" شفْر"شفْر العيِن، و" الشفْر"و
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  .العجز" البوص"اللَّون، و" البوص"السبق والفَوت، و" البوص"و

  . الرحل بأداته- بالضم -" الكُور"من اإلبل، وهو الكثري، و" الكَور"بالفتح، وكذلك " ِعمامةكَور ال"و

  .العدو" الِقتلُ"مصدر قَتلْت، و" القَتلُ"و

  .الكَرم" اِخلري"ِضد الشر، و" اخلَير"و

  باب اختالف األبنية في الحرف الواحد الختالف المعاني 

إذا كان " مبطونٌ"إذا كان عظيم البطن يف صحة، و" بطني"إذا كان خميص البطْن، و" بطَّنرجلٌ م: "قالوا
  .إذا ضخم بطْنه من كثرة ما يأكُل" ِمبطانٌ"إذا كان منهوماً نِهما، و" بِطن"عليل البطن، و

إذا اشتكى فَقَاره، قال " فَِقر"ره، مثلُ إذا اشتكى ظَه" رجلٌ ظَِهر"إذا كان شديد الظَّهِر، و" مظَهر"ورجل 
  : طَرفة

  إنَّني لَستُ ِبموهوٍن فَِقر  تَلْسنُني َألْسنُها وإذا

  : يشتكي صدره، ومنه قول القائل" مصدور"شديد الصدر، و" رجلٌ مصدر"و

  ال بد ِللْمصدوِر ِمن أن ينْفُثا

  .الذي قد ذهب لَحمه" النحيض"للَّحِم، والكثر ا" النحض"و

، فإن كثر ِعنده التمر "تمار"إذا كان يِحب أكل التمِر، فإذا كان يبيعه فهو " هذا رجلٌ تمِري: "قال الفراء
 وبتاِجٍر فه وليس"ِمرتفهو "م اسالن هموإذا أطْع ،"ومنه قول احلطيئة" تاِمر :  

  ك الِبن بالصيِف تاِمر  وزعمتَ أن وغَررتَني

  .ذو متٍْر" تاِمر"ذو لَِنب، و" الِبن: "تسقي الناس اللنب وتطْعمهم التمر، وغريه يقول: أي

    

عهما إذا كان قَِرماً إىل الشحم واللحم وهو يشتهيهما، فإذا كان يبي" هذا رجلٌ شِحم لَِحم"وتقول : قال
فإذا " شاِحم الِحم"فإن أطعمهما الناس قلت " مشِحم ملِْحم"وإذا كثرا عنده قلت " شحام ولَحام"قلت 

رجل "فإن كان مرزوقاً من الصيِد مطْعماً له قلت " لَِحيم شِحيم"كثر اللحم والشحم على جسمه قلت 
ملْحم."  

" مِحض"إذا كان يعام إىل اللّنب و" رجل لَِبن"إذا كثر عندهم اللنب، و" ونقوم ملِْبن"و" رجل ملِْبن"وتقول 

رجل "هو يلبن جريانه، و: يسقي الناس اللبن، يقال" رجلٌ الِبن"إذا كان حيب احملْض، وهو احلليب، و
نب كما يصيب شراب النبيذ، إذا ظهر منهم سفَه وجهلٌ يصيبهم من شرب الل" قوم ملْبونون"و" ملْبونٌ
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  .يطلب لعياله أو لضيفانه لبناً: أي" رجل مستِلِبن"وهذا 

إذا " سمنت القوم"بضم ال غري، و" سمنته أمسنه: "إذا لُت بالسمِن أو جعل فيه، يقال" طعام مسمونٌ"و
يستوِهبونَ : أي" جاؤوا يستسِمنونَ"هم السمن، وإذا أنت زودت" سمنتهم"جعلت أُدمهم السمن، و

نمالس.  

جعلت : أي" ِزت القوم"و" قد ِزته أِزيته زيتاً"إذا لُت بالزيت أو جعل فيه، و" مزيوت"و" طعام مِزيت"و
  .يستوِهبون الزيت: أي" ونجاؤوا يستِزيت"إذا زودم الزيت، و" زيتهم"أُدمهم الزيت، و

قوم "و" طَعام معسولٌ"مجيعاً، و" أَعسلُه"و" أَعِسلُه"إال أنك تقول " عسلْت الطعام، والقوم"ومثله 
  ".جاؤا يستعِسلون"إذا زودتهم العسل و" عسلْتهم"و" معسولون

أكل الغضا، وإذا نسبته إىل الغضا قلت إذا اشتكى من " بعري غٍَض"يأكلُ الغضا، و" بعري غاٍض"و
"ِويغَض.  

يشتكي من أكل الِعضاه، وإذا نسبته إىل الِعضاه قلت " هو عِضه"يأكلُ الِعضاه، و" بعري عاِضه"و
"اهيةٌ -وإذا نسبته إىل واحدِة الِعضاه " ِعضقلت - وهي ِعض "ِهيِعض."  

يأكل األراك، " آِرك"يأكل اهلَرم، وهو ضرب من احلَمض، و" اِرمه"يأكل احلَمض، و" بعري حاِمض"و
  .إذا كان يأكل البقْلَ" متبقِّل"و" بعري مبتِقلٌ"يأكل العشب، ومن البقْل " عاِشب"و

  .إذا كانت كثريةَ الِعضاه واحلَمض" أرض حميضة"و" أرض عضيهةٌ"و

عال إذا كان من عادا أن تِلد كل مرة توأَمني، فإن أردت أا وضعت اثنني مثل ِمفْ" امرأة ِمتآم: "ويقال
إذا كان من عادا أن تلد احلَمقى، " ِمحماق"، و"مذِْكر"و" ِمذْكار"وكذلك " متئم"يف بطٍْن قلت 

  .كذلك" مؤِنثٌ"و" امرأة ِمئْناثٌ"إذا ولدت أحمق، و" محِمق"و

" ِمطْالق"و" ِمهذَار"و" رجل ِمضحاك: "الٌ يكونُ ِلمن دام منه الشيُء أو جرى على عادٍة فيه، تقولُوِمفْع

  .إذا كان مدمياً للضحك واهلَذِْر والطالق

رجلٌ : "فهو مكسور األوِل ال يفتح منه شيٌء، وهو ملن دام منه الفعلُ، حنو" ِفعيٍل"وكذلك ما كان على 
كثري الِعشق، " ِعشيق"كثري الفَخر، و" ِفخري"كثري الشرِب للخمِر، و" ِخمري" كثري السكِر، و"ِسكِّري

ومثلُ ذلك كثري، وال يقال ذلك ملن فَعل الشيء " ِظلِّيم"و" ِصريع"و" ِضلِّيل"دائم السكوت، و" ِسكِّيت"و
  .مرة أو مرتني، حىت يكثر منه أو يكونَ له عادة

" قَتال"، أو على فَعاِل حنو "ضروب بالسيف"و" قَتول للرجال"حنو " فَعوٍل"وكذلك كلُّ اسٍم يكونُ على 

  ".ضراب"و

ويقال " قد أقْطَع الرجلُ إقطاعاً"إذا مل يِرِد النساء ومل ينتِشر، يقالُ منه " رجل مقْطَع"يقال : قال أبو زيد
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أيضاً، وهو الذي " رجل مقْطَع"، و"قد أُقِْطع عنهم إقْطَاعاً"يقال منه " همقْطَع عن أهل"للرجل الغريب 
أقْطَع : " وهو الذي انقطعت حجته، يقال- بكسر الطاء -" رجل مقِْطع"يفْرض لنظَرائه، ويترك هو، و

" قُِطع ِبفُالٍن قَطْعاً: "يه الطريق، يقالإذا قُِطع عل" رجل مقْطوع به"إذا بكَّتوه باحلق فلم يِجب، و" الرجلُ

: إذا عجز عن سفَِره من نفَقَة ذَهبت أو راحلٍة قامت عليه أو ضلَّت له، يقال منه" رجل منقَطَع به"و

  .انقُِطع به انقطاعاً

    

عملت له " فَوقْته تفْويقاً"و" سهم مفُوق"هو "إذا كسرت فوقَه، و" فُقْت السهم أفُوقُه: "وقال غري واحد
إذا وضعته يف الوتر " أَفَقْت السهم، وبالسهم، فهو سهم مفاق، ومفاق به"و" هو سهم مفَوق"فوقاً، و

انفاق السهم فهو "و" موفَق به"يف هذا املعىن، فهو " أَوفَقْت السهم، وبالسهم: "لترمي به، ويقال أيضاً
فاقنفوقُه" م إذا انشق.  

إذا كانَ " سخرة"و" طُلَقَة"و" نكَحة"و" هذَرة"وكلُّ حرٍف على فُعلٍة وهو وصف فهو للفاعل، حنو : قالوا
ِمهذاراً نكَّاحاً ِمطالقاً ساِخراً من الناس، فإن سكَّنت العين من فعلٍَة وهو وصف فهو للمفعول به، تقول 

يسبه الناس، فإن : أي" رجل سبة"و". لُعنةٌ"يلْعنه الناس، فإن كان هو يلْعن الناس قلت : أي" رجل لُعنةٌ"
، "ضحكة وضحكةٌ"، و"سخرةٌ وسخرةٌ"، و"هزَءةٌ وهزأَة"وكذلك " سببة"كان هو يسب الناس قلت 

  ".خدعةٌ وخدعةٌ"و

  لواحد باب المصادر المختلفة عن الصدر ا

، "ِوجداناً ووجوداً"، ووجدت الشيَء "وجداً"ووجدت يف احلزم " موِجدة،"وجدت يف الغضب : يقال
  ".وجٍد"وافتقَر فالن بعد 

 القلب بججيباً"ووو" ِت الشمسبجوباً"، ووجو" البيع بجةً"، ووِجب."  

 اناً"، و"غَلْياً"وغَلَِت الِقدريف القوِل ، و"غَلَي اً"غَلَوتعر "غُلُوهِم "غَالًء"، وغَال السبالس غَلْواً"، وغلوت."  

 هِكلَّةً، وكُلُوالً"وكَلَّ بصر " ِكلُّ " ِكلَّةً"وكذلك اللِّسان، وكلَّ السيفإذا مل يقطع، وكلَّ من اإلعياء ي
  ".كَالَالً"

  ".برياً"، وبريت القلم أبِريه "برأَ"، وبرأ اُهللا اخللق يربؤهم "براًء"، وبِرئت منه "برأ"وبرأْت من املرض 

  ".نحالً"وحنلته القول أحنله " نحالً، وِنحلَةً"، ونحلْته من العطية أنحلَه "نحوالً"ونحلَ جسمه ينحلُ 

  ".إيواَء"، وآويت فالناً "أُِويا" فالٍن آِوي رِحمته، وأويت إىل بين: أي" مأِويةً، وإيةً"وأويت له 

 يف ثوبه يعثُر ثَرِعثَاراً"وع" عليهم يعثُر ثَرثُوراً"، وعثْراً، وعاطَّلع وأعثرت فالناً على القوم، من قول : أي" ع
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  ."وكذلك أعثَرنا عليهم": اهللا عز وجلّ

  ".وِقيعةً "، ووقعت يف الناس"وقُوعاً"ووقعت يف العمل 

 يحِت الركَرسكُوراً"وه : أي" سأسكُر الِبثْق تكَركْراً"سكنت بعد اهلبوب، وسس " ِكرإذا سددته، وس
 كَرسجل يكْراً"الركْراً، وسس."  

" العبر"إذا استعرب، و" عبراً "، وعرب الرجلُ يعبر"عبوراً"، وعبر النهر يعبره "ِعبارةً"وعبر الرؤيا يعبرها 

  .ألمِه العبر: سخنة العني، يقال

اجلُودة "بني " جواد"، وفرس "جودةً"، وجاد عمله يجود "جوداً"وجاد املطر يجود " جوداً"وجاد له باملال 
  ".واجلَودة

إذا أويت إليه، وضِويت من اهلزال " ضيا"ليه ، وروى أبو زيد ضويت إ"ضِويا"ضويت إليه فأنا أضوي 
  ".ضوى"فأنا أضوى 

 ورغاملاُء ي راً"وغارغَو" ورغت عينه راً"، وغارتةً"، وغار على أهله يغار "غُؤروغار أهله، مبعىن "غَي ،
ر، وأجنَد باأللف، وغَارين الرجلُ يِغريين إذا أتى الغو" غَوراً"، وغار الرجلُ يغور "ِغياراً"مارهم، يِغريهم 

  .ومجعها ِغير" ِغريةٌ"ويغورين، إذا أعطاك الدية والدية 

  ".ِقبالَةً" وقَِبلَِت املرأة القابلةُ -بفتح القاف " قَبوالً"وقَِبلَ اهلدية " قَبالً"وقَِبلَِت العني تقْبلُ 

 لُوهالقرآن فأنا أت ةً"تلوتالرجلَ" ِتالَو وتلوت : لُوهته، فأنا أتِبعا"تلُويل من حقي "ت تِليةٌ"، وتِليت "

  .بقيت بقية: أي" تالوةٌ"و

  ".ِفركاً"وفَِركَت املرأة زوجها تفْركه " فَركاً"وفَركْت احلَب أفْركه 

  ".لُبساً"ولبست ثويب، فأنا ألبس " لَبساً"ولَبست عليه األمر، إذا شبهت عليه، فأنا ألبس 

  ".خطْبةً"، وخطَبت على املنرب "ِخطْبةً حسنةً"وخطَبت املرأةَ 

    

نصرتهم ومنعت من ظَلَمهم، : أي" ِحماية"، ومحيت القوم "ِحميةً، وِحموةً"وحميت املريض أمحيه 
، وقد محيت من "ِحمى" فجعلته - باأللف -نعت منه، فأما أمحيت املكان إذا م" حمياً"ومحيت احلمى 

  ".حِميةً، ومحِميةً"األنفَة 

 ِشبي الغالم اباً"وشببش " بشي الفرس ِبيباً"وشباباً، وشها "ِشببفأنا أش النار تببوباً"، وشبا وشبش."  

اللَّهم ال تبلُنا إال باليت هي : إذا أصابه ِببالٍء، يقال" بالًَء" إذا جربته، وباله اهللا يبلوه "بلْواً"بلَوته أبلوه 
  : إذا صنع به صنعاً مجيالً، وقال زهري" إبالًء حسناً"أحسن، وأباله اهللا يبليه 
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ال بكما فَعى اُهللا باإلحساِن مزالَِء ا  جالب را خَيمالهلُوفَأببلَّذي ي  

 الثوب ِليه، وبادبه ِعب الًء"أراد الذي خيتربو" ب ،ِبلًى"مفتوح األول ممدود "مكسور األول مقصور.  

ِنزاعاً، "إذا كففت عنه، ونازعت إىل أهِلي " نزوعاً"، ونزعت عن الشيء "نزعاً"نزعت الشيَء من موضعه 
  ".ومنازعة

فهو حاٍف، " ِحفْيةً، وِحفَاية، وِحفْوة"إذا رق حافرها، وحِفي فالن يحفَى " حفًى" تحفَى وحِفيِت الدابة
  .إذا عين به وبره" حفَاوة، وِحفَاوة"واألول حٍف، واألنثى حِفيةٌ، مخفَّفةً الياء، وقد حِفي فالنٌ بفالٍن 

  ".ِحياالً"وحالَت الناقة تحول " حوالً"ن العهد يحول ، وكذلك حالَ ع"حوالً"وحالَِت القوس تحول 

  ".حال"، وحلَّ العقْد يحلُّه "حال"وحلَّ لك الشيء يِحلُّ " حلوالً"وحلَّ باملكان يِحلُّ 

إذا " دةًجلَده احلد، وحد يِحد حدا، وِح: من احلدود، وكذلك حده، أي" وحد األرض يحدها حدا
  .أصابته عجلة

  ".جماماً"كثر ماؤها، وجم الفرس يجم " جموماً"وجمِت البئر تجم 

 بهت ِت الريحبِبيباً"وهوباً، وهبه" بهمن نومه ي وباً"، وهببا، وهبه" ِهبي التيس ِبيباً، "، وهبه
  ".وِهباباً

  ".ِهداًء"، وهدى العروس إىل زوجها "ِهدايةً"، وهداه الطريق "هدى "وهداه اُهللا يف الدين

  ".بغياً"، وبغيت على القوِم "بغاًء، وبغية"وبغيت الشيء " ِبغاًء"وبغِت املرأة تبِغي 

 عن وجهه أسِفر تفَرفْراً"وسفُوراً"، وسفرت أنا "سة"، وسفرت بينهم "سمن السف" ِسفَار ري، وأسفَر
 ِفرسفَاراً"وجهي يإذا أشرق" إس.  

  ".رؤيةً"، ورأيت الرجل "رأياً"ورأيت يف الفقه " رؤيا"ورأيت يف املنام 

  ".البطُولَة"، وهو بطَلٌ بين "بطْالً، وبطْالناً"وبطل الشيء يبطُلُ " بطَالَةً"وبطَلَ األجري يبطُلُ 

  ".زِليالً"وزلَلْت أيضاً أِزلُّ " زلَالً"، وزِللْت يف الطني أزلُّ "والًزلُ"وزلَِّت الدراهم تِزلُّ 

إذا حامت على املاء، وعاف الرجل " عيفاً"زجرتها، وعافت الطري تِعيف " ِعيافَة"وِعفْت الطري أِعيفُها 
  .إذا كرهه" ِعيافاً"الطعام يعافه 

الشمس والقمر ": ؛ قال اهللا عز وجلّ"حسباناً" وحسبت احلساب "ِحسباناً"وحِسبت الشيء مبعىن ظننت 
  .حبساب: ، أي"ِبحسبان

 فُوحي حاً"وفاح الطيبِفيح " فَوحاً"وفاحت الشجة تبالدم" فَي.  

  .إذا مل يوِر" كُبوا"وكبا الزنذ يكبو " كَبواً"وكَبا الفرس يكبو 
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 عقْني اعةً"وقَِنعإ" قَن يقنع عوعاً"ذا رضي، وقَنإذا سأل، ومنه " قُن"رتواملُع وا القاِنعوأطِعم".  

إذا لَؤم، من " رضاعةً"، ورضع الرجل يرضع "وِرضاعاً" "رضاعاً"ورِضع الصيب يرضع ورضع يرِضع 
أنه يرضع اإلبل والغنم، وال " لئيم راضع: "لئيم راِضع، واألصل فيهما واحد؛ ألن أصل قوهلم: قولك

فانتقل عن حد الفعل إىل " راضع: "حيلبهما كي ال يسمع صوت احللب، مث قيل لكل لئيم إذا وكد لؤمه
  .لَؤم، وجبن؛ وشجع، وظَرف: مذهب الطبائع واألخالق فقيل رضع كما قيل

د، وفرق بني مصادرها وكذلك أكثر هذه احلروف إذا أنت رجعت إىل أصوهلا وجدا من موضع واح
  .وبني بعض أفاعيلها؛ ليكون لكل معنى لفظٌ غري لفظ األخر

    

كما بِعدت ": إذا هلك، من قول اهللا عز وجلّ" بعداً" يبعد - بكسر العني -وبِعد " بعداً"وبعد فالنٌ يبعد 
ودداً" و"ثَمعأيضاً" ب.  

  ".عرضاً"وغريها عرض يعِرض " ضاًعر"وعِرضت له الغولُ تعرض 

وضرب الرجل يف األرض إذا خرج " ضرباناً"وضرب الِعرق يضرب " ِضراباً"وضرب الفحلُ الناقة يضرا 
  ".ضرباً"يطلب الرزق 

  .إذا مطَله" لَياناً"ولَواه بديِنِه يلْويه " لَيا"يلويها "ولَوى يده 

 ِقري اراًقَ"وقرقَر " ريومنا ي ا"إذا سكن، وقرقَر " قَروت ِقرت عيين به تاً، وقررة وحرارح رنا حييوم وحر
  ".قَرةً، وقُروراً"

  ".ِنفَاراً"ونفرت الدابة تنفر " نفْراً"ونفر احلاج " نفُوراً"ونفَر القوم يف األمر ينِفرون 

  ".نفُوقاً"ونفَقَت الدابة إذا ماتت تنفُق " فَاقاًِن"ونفَق البيع ينفُق 

  ".جلْواً"وجلوت بصري بالكحل " ِجلْوةً"وجلوت العروس " جالًَء"وجلَوت السيف أجلوه 

  ".خطْراً، وخطرياً"وخطر البعري بذنبه " خطَراناً"وخطر يف مشيته " خطُوراً"وخطر ببايل 

إذا قضى " اطِّيافاً"واطَّاف يطَّاف " طَيفاً"وطاف اخليال يطيف " ، وطَوافاًطَوفاً"طاف حول الشيء يطُوف 
  .إذا أملَّ به" إطافَةً"حاجته، وأطاف به يطيف 

 ت عن الشيء أعِجززجزة"وعجعزاً، ومجع " زجعت املرأة تِجززاً"وعجزاً، وعجا، " عإذا عظمت عجيز
  .إذا صارت عجوزاً" عجيزاًت"وعجزت تعجز 

 رسحي ِسرراً"وحسح " حِسرر عن ذراعيه يسرة، وحراً"من احلَسسح."  

إذا احندرت من بالد الربد إىل بالء " قُطُوعاً"الطري " قَطَعِت"و" قَِطيعةً"، وقطع رمحه "قَطْعاً"وقطعت احلبل 
  ".قُطوعاً"احلر، وقَطَعت النهر 
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رجلٌ بين الرجولة والرجولية، وراجلٌ بين الرجلة؛ وفارس على الدابة بين : ليت ال أفعال هلاومن املصادر ا
 رة؛ ورجل غَماسن الِفربالعني بي وِسية؛ وفارسة، والفُروسأي-الفُر  : اٍر -سخيورة من قوٍم ِغممن الغبي 

  .مر، أي غري جمرٍب لألمور بين الغمار، من قوم أغْماروغُمور، وكذلك ماء غَمر، ورجلٌ غَ

وكلبة صارف بينة الصروف، وناقة صروف بينة الصريف؛ وامرأة حصانٌ بينة احلَصانة، واحلُصِن؛ وفرس 
ِقحة؛ ورجل وقَاح الوجه بين ِحصانٌ بين التحصني، والتحصن؛ وحافر وقَاح بين الوقَاحة، والوقِْح، وال

القَحة، والِقحة، والوقَاحة، ورجل هِجني بين اهلُجونة، وامرأةٌ ِهجانٌ بينة اهلَجانة؛ وفرس هجني بين 
  .اهلُجنة؛ وجاريةٌ بينة اجلَراِء، واجلَراء، وجريٌء بين اجلَراءة، واجلَراية

ة؛ وأمونة األمةٌ بين أَمة؛ وخالٌ بيوننة البة؛ وبنت بيونة اُألخة؛ وأخت بيون اُألبومة؛ وأب بينة اُألمبي 
  .اخلُؤولة؛ وعم بين العمومة؛ ورجل سِبطُ الشعر بين السبوطَة، وسِبطُ اجلسم بين السباطَِة

  باب األفعال 

"تلَوا، و" علُوِل"يف اجلبل عالًَء" يتعيف املكارم ع.  

  .، يف فمي الشراب يحلُو حالَوةً"حالَ"يف عيين ويف صدري تحلى حالًَء، و" حِليت"و

  .من اللَّهو فأنا أَلْهو" لَهوت"فأنا ألْهى، إذا غفلْت، و" لَِهيت عن كذا"و

  ".هو يحذُو النعل"، و"هذا شراب يحذي اللسان"و

  .أبغضته" قَِليت الرجلَ"، و" والبسرقَلَوت اللَّحم"و

  ".فَلَيت رأسه"فطمته، و" فَلَوت املُهر عن أُمه"و

  .لغةً" حنوت"، و"حنيت ظهري"، و"حنيت العود"عطفت، و" حنوت عليه"و

  .إذا عظُم" كَبر األمر"إذا أَسن، و" كَِبر الرجل"و

إذا أسن تبِديناً، وهو رجلٌ بدنٌ؛ " بدنَ الرجل"نُ بدناً وبدانةً، وهو باِدنٌ، إذا ضخم، ويبد" بدنَ الرجل"و
  : قال األسود بن يعفُر

 ما بكاء البدِن األشْيِب أم  هْل ِلشَباٍب فاتَ من مطْلَِب

  : وقال حميد األرقط

 والهم مما يذِْهُل القَرينا  ناوكُنْتُ ِخلْتُ الشَّيب والتَّبدي

  .قد كَِبرت: أي" إين قد بدنت فال تسبقوين بالركوع والسجود: "ومنه حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
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  .نصبناه" أخبيناه"إذا نصبناه ودخلنا فيه، و" استخبينا ِخباَءنا: "وتقول

  .إذا دعوته عما" تعممت الرجلَ: " اختذه عما، هذا قول الكسائي، وقال أبو زيدإذا" استعم الرجلُ عما"و

  : عطَفْتها، قال ذو الرمة" زعت الناقَة"و

ِل قُلْتُ لهحْأِس فَوقَ الروخاِفِق الر:َّ  عز كومرِل ماللَّي زوماِم وجبالز 

من يزع السلْطان أكثَر ممن يزع : "كَفَفْتها، وجاء يف احلديث" وزعت الناقة"بالزمام، واعِطِف الناقَة : أي
  .من سلْطان يكُفُّهم: أي" وزعٍة"، ومنه الوازع يف اجليش، وال بد للناس من "القُرآنُ

  : ؛ قال ذو الرمة"اقْتِتلَ"جلن، فليس يقال فيه إال بالسيف وحنوه، فإن قَتله ِعشق النساء أو ا" قُِتلَ الرجلُ"و

  بال إحنٍَة بين النُّفوِس وال ذَحِل  ما امرٌؤ حاولْن أن يقْتَِتلْنَه إذا

  :  تحبست، قال الكُميت-بالتشديد والقصر " تأييت"و

قوفَ زاِئرياِر وِقفْ بالد  صاِغر غير إنَّك وتَأي  

  . تعمدت-باملد وترك التشديد " تآييت"و

  .منت" هجدت"سِهرت، و" تهجدت"و

  .جعلت له جيباً" جيبته"قَورت جيبه، و" جبت القَميص"و

  . نقَلْته على جهة اإلفساد-مشدداً " نميته"نقلْته على جهة اإلصالح، و" نميت احلديثَ"و

فهو مثْغور إذا كُِسر " ثُِغر الرجلُ"إذا نبتت أسنانه، و" اثغر"و" أَثْغر"إذا سقطت رواِضعه، و" ثُِغر الصيب"و
قال جرير ،هرثَغ :  

دشْهأى أير نا وقدلَيع ثْغوردا  مشْهم ةُ ِمنَّا في ثَناياهريمس  

إذا أصابه شيٌء فجمع وليس ذاك خبلْقٍَة، وعرج يف " عرج يعرج"رج، وإذا صار أع" عِرج الرجل يعرج"و
  .الدرجة والسلَّم يعرج عروجاً

  .أعطيته ِضعفه" أضعفْته"أعطيته أضعافاً مثله، و" ضاعفْت للرجل الشيء"و

  .صار يل وزيراً" وازرين"عاونين، و" آزرين فالن"و

  .كأمنا أُنِشطَ من ِعقال: حللتها، ومنه يقال" أنشطْتها"إذا عقدا بأنشوطة، و" لعقدةنشطْت ا"و

  .بالتخفيف إذا ألقيت فيها ِملْحاً بقَدٍر" ملَحتها"إذا أكثرت ملحها، و" أملَحت الِقدر"و

  .جعلت فيها حمأة" أمحأْا"إذا أخرجت حمأا، و" حمأْت البئر"و

  ".دال يدلو دلْواً: "إذا ألقاها يف املاء ليستقي، فإذا جذَا ليخرجها قيل"  الرجل دلْوهأدىل"و

  .على جهة اإلفسادقطعه " أفراه"قَطَعه على جهة اإلصالح، و" فَرى األدمي"و
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  .استغنيت" أتربت يداك"افْتقَرت، و" تِربت يداك"و

  .أخفيته يف معىن خفيته إذا أظهرته: إذا أظهرته؛ وقال أبو عبيدة" خفَيته"إذا سترته، و" أخفَيت الشيء"و

وا يرتعون األسنة فيه، ألم كان" منِصل األِسنة"إذا نزعت نصله، وكان يقال لرجب " أنصلْت الرمح"و
  .ركَّبت عليه النصل" نصلته"و

  . إذا توانيت- مشدداً -" عذَّرت"إذا بالغت، و" أعذَرت يف طَلَِب احلاجة"و

  .قَصر" فرط"جاوز القَدر، و" أفْرطَ يف الشيِء"و

  .ا القذىأخرجت منه" قَذَّيتها"ألقيت فيها القَذَى، و" أقْذَيت العين"و

  .قمت عليه يف مرضه" مرضته"فعلت به فعالً ميرض عنه، و" أمرضت الرجل"

  .ِصر فوقها، من علَوت: أي" اعلُ فوق الوسادة"ارتفَع عنها، و" أعِل عِن الِوسادِة"

  .يف العدل فهو مقِْسطٌ" أقْسطَ"يف اجلور فهو قاسط، و" قَسطَ"

فَأبوا ": أنزلته مرتلة الضيف، قال اهللا عز وجلّ" ضيفْته"نزلت عليه، و" ِضفْته"أنزلته، و" لَأضفْت الرج"و
  ."أنْ يضيفوهما

فأمِطر علَينا ِحجارةً ِمن ": باأللف؛ قال اهللا تعاىل" أُمِطرنا"كل شيء من العذاب يقال فيه : قال أبو عبيدة
  .، وغريه جييز مِطرنا وأُمِطرنا يف كل شيء"مِطر"ة والغيث يقال فيه ، وكل شيء من الرمح"السماِء

"ِن؛ قال األنصاري-بالفتح " أَدينيذُ بالدآخ  :  

ٍم أدينغْرِبم كُملَيني عيالِجالِد القَراِوِح  وما د على الشُّم ولكن  

    : هلذيل أُعطي الدين؛ قال ا-بالضم " أُدين"يعين النخل، و

أدان لوناألو أهوَأنْب  وِفي ليءم دانالم بأن  

  .إذا عجز عنه" قد قَصر عنه"نزع عنه وهو يقدر عليه، و" أقْصر عن األمِر"و

" وعدتكأ" واالسم الوعد، و"النار وعدها اهللا الَّذين كَفَروا": خرياً وشراً؛ قال اهللا عز وجلّ" وعدتك"و

  .مواعدة لوقت" واعدتك"ددتك، و" توعدتك"شراً، واملصدر اإليعاد، واالسم الوعيد و

  .الوعد وامليعاد والوعيد واحد: قال أبو عبيدة

ويف الشر " وعدته"يقولون وعدته خرياً، ووعدته شراً؛ فإذا أسقطوا اخلري والشر قالوا يف اخلري : قال الفراء
"تهأودفإذا جاؤوا بالياء قالوا" ع" :رته بالشدعفأثبتوا األلف؛ قال الراجز" أو :  

  أوعدني بالسجِن واألداِهِم
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  .جعلته على الوضِم" أوضمته"عملت له وضماً، و" وضمت اللَّحم: "قال الكسائي

إذا " أخفَق"إذا طار، و" خفَق الطَّائر"غيب، وكذلك إذا تهيأ للم" أخفَق"إذا غاب، و" خفَق النجم"و
  .ضرب جبناحيه ليطري

  : إذا تألأل، قال املتلمس" أالح"إذا بدا، و" النجم" الح"و

 ضرم بالكَفِّ مقْبوس كأنَّه  وقَد َأالح سهيٌل بعد ما هجعوا

  .شددت أزراره" زررته"جعلت له أزراراً، و" أزررت القميص"و

  .شددت ِقبالَيها" قَبلْتها"جعلت هلا ِقباالً، و" أقْبلْت النعل"و

  .جعلت حتته عمداً" أعمدته"أقمته، و" عمدت الشيَء"و

  .طعنت ِبزجه" زججت به"جعلت له زجا، و" أزججت الرمح"و

  .طلبتها" شدتها، أَنشدها ِنشداناًن"عرفْتها، و" أنشدت الضالة"و

صنته، قال اهللا " كَننت الشيء"، و"أو أكْننتم يف أنفُِسكُم": إذا سترته، قال اهللا عز وجلّ" أكْننت الشيَء"و
  .، وبعضهم جيعل كننته وأكننته مبعىن"كأنهن بيض مكْنون": عز وجلّ

  .ِسرت يف إثِْرهم" تِبعت القَوم"لَِحقْتهم، و" لقَومأتبعت ا"و

  .أضاَءت" أشرقَت"طلعت، و: شروقاً" شرقَِت الشمس"و

  : قطعته وخلَّفْته، قال امرؤ القيس" أجزته"ِسرت فيه، و" جزت املَوِضع"و

  ٍت ذي ِقفاٍف عقَنْقَلِبنا بطْن خَب  فلَما أجزنا ساحةً الحي وانْتَحى

  .غشيته" رِهقْته"أعجلْته، و" أرهقْت فُالناً"و

  .استحثثته" أعجلْته"، و"أعِجلْتم أمر ربكُم": سبقته، ومنه قول اهللا عز وجلّ" عِجلْت الشيء: "قال الفراء

جئت بقليل وكثري، " أكْثَرت"و" أقْلَلْت"رياً، وإذا جعلت كثرياً قليالً وقليالً كث" قَلَّلْت الشيء، وكثَّرته"و
  .وبعضهم جيعل أقْلَلْت وقَلَّلْت وأكثَرت وكثَّرت مبعنى واحد

تقول: قال الكسائي لَ: "والعربجالر تاه، وتقول" أكذَبوأنه جاء بالكذِب ور ه: "إذا أخربتتإذا " كذَّب
  .عاً مبعنىأخربت أنه كاذب، وبعضهم جيعلهما مجي

  .إذا وضعت" ولَدت"حان ِوالدها، و" أولَدِت الغنم"و

  .إذا وضع جبهته باألرض" سجد"إذا طأطأ رأسه واحنَنى، و" أسجد الرجل"و

 وهو أن جتذبه إليك - بالباء -" كَبحته"إذا جذَبت ِعنانه حىت ينتصب رأسه، و" أكْمحت الدابة"و
  .ي يقف وال جيريباللِّجام لك



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  131  

  .إذا حسنت لغته ومل يلْحن" فَصح"إذا تكلم بالعربية، و" قد أفْصح األعجمي"و

إذا اتسع " أطاع له املَرتع، وطاع: "إذا انقاد فهو يطوع، ويقال" قد طاع له"باأللف، و" أمرته فأطاع"و
  .وأمكنه من الرعِي

  .إذا أردته فلم تد له" ضلَلْته وضِللْته"أضعته، وإذا " أضلَلْت الشيء مبكان كذا"و

أحميت "أسخنتها، و" أحميت احلديدة يف النار"منعته، و" حميته"جعلته ِحمى، و" أحميت املكان"و
  .أغْضبته" الرجلَ

ذلك ": ا جار، قال اهللا عز وجلّإذ" عالَ يعولُ"إذا افتقر، و" عالَ يعيلُ"إذا كثر عياله، و" أعالَ الرجلُ"و
  ."أدنى أنْ ال تعولُوا

  .دفنته" قَبرته" و"مثَّ أماته فأَقبره": أمرت بأن يقْبر؛ قال اهللا عز وجلّ" أَقْبرت الرجلَ"و

  .أطعمته السبع" أسبعته"وقعت فيه، و" سبعت الرجلَ"و

    

  ".ِغبا"أتانا : أي" أَغَبنا"منه سمي اللحم البائت الغاب، وإذا بات، و" غب فالن عندنا"و

  .بالعني" أَبصرت"، و"بصرت مبا مل يبصروا ِبِه": قال اهللا عز وجلّ. علمت: من البصرية أي" بصرت"و

واتقوا يوماً ال ": قَضى عين وأغْنى، قال اهللا عز وجلّ:  أي- بغري مهز -" جزى عين األمر يجِزي"و
  .كفاين: مهموز، أي" أَجزأَين يجِزئين"، و"تجِزي نفس عن نفٍس شيئاً

إذا ألقته قبل " خدجت فهي خاِدج"إذا ألقت ولدها لتماٍم وهو ناقص اخلَلق، و" أَخدجِت الناقة والشاة"و
  .متام الوقت

  .إذا بلي" ورم العظم"ملخ، إذا صار فيه ِرم، وهو ا" أَرم العظم من الشاة"و

  ".شجى يشجى شجى: أحزنته، يقال منهما" شجوته أشجوه شجواً"أغصصته، و" أَشجيت الرجل"و

  .أحكمته" أرصنته"إذا أكملته، و" رصنت الشيء"و

  .نصبتها" أغْييتها"عملتها وهي الراية، و" غَييت غايةً"و

  : أظهرته؛ ومنه قول الشاعر" الشيءأشررت "و

مهربى اهللا صوا حتَّى قَضِرحتْ باألكفِّ المصاحفُ  فما بوحتَّى َأِشر  

  .أي جعلته على شيء ليجف" شررت امللح"إذا بسطته، و" شررت الثوب"أُظهرت، و: أي

  .حطْته" كَنفْته"أعنته، و" أَكْنفْت الرجلَ"و

  .كثر يبسها" أَيبست"إذا ذهب ماؤها ونداها، و" ألرضيِبست ا"و
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رأيتها مِخيلةً للمطر : أي" أخيلْتها"و"أخلْت السحابةَ "رأيت مِخيلته، وكذلك " أَخلْت فيه اخلري"و
  .ظننته" ِخلْت كذا إخالُه خيالً"و

  .إذا نِضج" مرشجر ثا"إذا طلع مثره، و" شجر مثِْمر: "قال ابن األعرايب

  ".عقَدت اِحللف واخليط"و" أعقَدت الرب وغريه"و

  .يف غريه" حبست"و" أحبست الفرس يف سبيل اهللا"و

  .يف غري ذلك" رهنت"أيضاً أسلفت، و" أَرهنت"يف املخاطرة، و" أَرهنت"و

  .فظتهح" وعيت العلم"جعلته يف الوعاء، و" أَوعيت املتاع"و

. "فإن أَحصرتم فما استيسر من اهلَدي": إذا منعه من السفر، قال اهللا عز وجلّ" أحصره املرض والعدو"و

  .إذا ضيق عليه" حصره العدو"و

 إذا -اء حمركة اهل" وِهم يوِهم وهماً"إذا أسقط منه شيئاً، و" أوهم الرجل يف كتابه وكَالَِمه يوِهم إيهاماً"و
  . إذا ذهب وهمه إليه-مسكنة اهلاء " وهم إىل الشيء يهم وهماً"غَِلطَ، و

  .إذا بقي" خلَد يخلُد خلوداً"إذا أقام به، و" أخلَد باملكان"و

  .باملنطق أعيا ِعيا وأنا عيي" عِييت"فأنا معي، و" أعييت يف املشي"و

، وإذا بلَغَ "قد نصف اإلزار ساقَه ينصفُها: "بال ألف، تقول" قد نصف" غريه ويقال لكل شيٍء بلغ نصف
أنصف النهار، إذا بلغ ِنصفُه، وبعضهم يجيز نصف : باأللف، تقول" أنصف"الشيء نصف نفسه قلت 
فصتإذا ان ،فصين قال املسيب بن علٍس وذكر غائصاً. النهار.  

 بالغيِب ال يدِري ورفيقُه  لماء غامرهنَصفَ النهار ا

  .أراد انتصف النهار وهو يف املاء مل خيرج

  .قليلة" صِعد"بالتشديد، و" صعد يف اجلبل"و" أصعد يف األرض"و

  .فَسد" أغَثَّ حديثُ القوم"هِزلت، و" غَثّت الشاةُ"و

  ".أوغَلَ"يف األرض قيل إذا توارى بشجر وحنوه، فإذا تباعد " وغَلَ يِغلُ"و

  .انقدت له وتابعت" أصحبت له"من الصحبِة، و" صِحبت الرجل"

هذا قول اليزيدي، " أقبسته"إذا جئته ا، فإن كان طلبها له قال " قَبسته ناراً"و" أَقْبست الرجل ِعلماً"و
  .أيضاً فيهما مجيعاً" تهقَبس"و: ، قال"أقبسته ناراً أو علماً سواٌء: "وقال الكسائي

  .ِنقاا فهي سافر" سفَرِت املرأةُ"إذا أضاء وأنار، و" أسفَر الصبح"إذا أشرق، و" أسفَر لونه"و

 "والبحر يمده من بعِدِه سبعةُ أحبٍر": قال اهللا عز وجلّ" مددت دوايت باِملداد"و" أمددته باملال والرجال"و
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  .إذا صارت فيه ِمدةٌ" أمد اجلرح"، و"مد الفُرات"، ال من اإلمداِد وهو من اِملداد

  : إذا عزم عليه، قال الشاعر" أجمع فالنٌ أمره فهو مجِمع"و

عمجقُ مفَرٍم ال يزح رلها أم  

  .الشيء املتفرق جمعاً" جمعت"و

    

ملن هلَك " خلَف اُهللا عليك"الٌ أو ولد أو شيٌء يستعاض منه، وملن ذهب له م" أخلَف اهللا عليك"ويقال 
  .كان اهللا خليفةً من املفقود عليك: له والد أو عم، أي

أنزلتها باِجلعال، وهي اخلرقة " أجعلْت الِقدر"وهي اجلَعالَةُ، و: من اجلُعل يف العطية، قال" جعلت لفالٍن"و
  .جعالً واجلُعلُ االسم" جعلت لك كذا" واليت ترتل ا الِقدر،

  .فهو مجبور" جبرت العظم"، فهو مجبر، و"أجبرت فالناً على األمِر"و

، "أحد السكِّني والسالح"و" أحد النظر يف األمِر"وهي يف إحداٍد وِحداٍد، و" حدت"و" أحدِت املرأةُ"
  .دمن احلدو" حد األرض"و

تقول " أوقَفْته"بغري ألٍف، وما حبسته بغري يدك " وقَفْته"ويقال لكل ما حبسته بيدك مثل الدابة وغريه 
  .يف كل شيٍء" وقَفْته: "، وبعضهم يقول"أوقَفْته على األمر"

  .من السكر" صحا"، و"أصحِت العاذلة"، و"أصحِت السماء"و

كَببت "و" أَكَب فالنٌ على العمل"و. أمسكت" أضربت عن األمر"، وتباعدت" ضربت يف األرض"و
  .بغري ألٍف" كبه اهللا لوجهه"كبا ويقال " كَببت اجلزور"أكُبه كبا، و" اإلناء

إذا أردت أنك أمسكْتها للتجارة والبيع، فإن أردت أنك أخرجتها قلت " أَبعت اخليلَ"تقول : قال الفراء
"هاِبعت."  

  .ساومت ا" عرضتها"أمسكتها للبيع، و" أعرضت الِعرضان"وكذلك قالت العرب : قال

  .يرميها رمياً" رمى الرميةَ"، و"أذْراه: "كما تقول" فأرماه عن ظهر الدابة"وطعنه 

  .بقطع األلف" أَبِغين" قال ابتِغِه يل، فإذا أراد أعني على طلبه: أي" ابِغين خادماً"تقول : وقال الفراء

احلُب يل واكفين احللب، " احلُبين"، فقوله "أحِلبِني"و" احلُبين"و" ألِْمسِني ناراً"و" املُسِني ناراً"وكذلك 
  ".أعِكمين"، "اعِكمِني"، و"أحِملْين"و" احِملين"أعني عليه وكذلك " أحِلبِني"و

  .حفظته" خفَرته" وبينه من العهد، ونقَضت ما بيين" أخفَرت الرجل"و

  باب ما يكون مهموزا بمعنى وغير مهموز بمعنى آخر 
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 فأنا أعبؤه، وما - بال تشديد -الطيب أيضاً " عبأت"والطيب تعِبئة، إذا هيأته وصنعته، و" عبأت املتاع"
  .األخفشبال مهز، هذا قول " عبيت اجليش"هذا كله باهلمز، و" عبأت بفالن"

"أت الكَِرياجلارية"واملرأة، و" بار ما عندك" استربأْت أته مما يل عليه"و" واستربأْتِرئت إليه منه"و" برب "

  .فالن يباري الريح جوداً: يف املفاخرة فغري مهموز، يقال" باريته"هذا كله مهموز، فأما 

  .غري مهموز؛ ألنه من اخلطوة" إليه باملكروهختطَّيت "و" ختطأت له يف املسألة"و" أخطأت يف األمر"

  : أنِكي ِنكَايةً؛ قال أبو النجم" نكَيت يف العدو"أنكَؤها، إذا قَرفْتها، و" نكَأْت القَرحة"

  نَنِْكي الِعدى ونكرم األضيافا

  .أي ألقته: عن ظهرها" بةأذْرته الدا"و" ذَريته"يف الريح، و" ذَروته"، و"ذَرأْت يا ربنا اخللق"

  .من الربو" ربوت"و" ربيت فيهم"و" ربوت يف بين فالن"و" أنا ربيئة هلم"حفظتهم، و" ربأت القوم"و

  .العدو" سبيت"اشتريتها، و" سبأت اخلمر"و

و من أصب" صبوت إىل فالنة"منه، و" الصابئون"، إذا خرجت من شيء إىل شيء، و"صبأت يا رجل"و
  .الشوق

  .أجبته" لَبيت فالناً"مهموز، و" لَبأْت اللِّبأ"و

  .بغري مهز" لقد فَِتيت"و" ما كنت فتيا"و" ال أفتأ أقوله"مبعىن ال أزال، و" ما فتأت أقول كذا"و

 إذا قلت فيه مرثيةً، هذا قول البصريني األخفش وغريه، وأما الفراء وغريه من البغداديني" رثَأْت فالناً"و

  .إذا رِحمته" رثَيت له"فيجعلونه من غلطهم، مثل حألت السويق، و

  .إذا أصبته بشيء يف جوفه فهو دٍو" أَدويته"أصبته بداء، و" أدأت الشيء"

" أبديت يل سوءاً"و" اهللا يبديء ويعيد"و" أبدأت يف األمر وأعدت"و" ابتدأته"و" بدأت ذا األمر"و

  ".بدوت إىل البادية"إذا ظهرت له، و"  لفالنبدوت"أظهرته، و

  ".بريت القلم"و" برأت من العلة"و

  .وكَّلت وكيالً: أي" جريت جِريا"و" جرأِتك علي حىت اجترأت"و

من " ديتهأَر" و"ِردءاُ يصدقين": أعنته، من قول اهللا عز وجلّ: أي" ردأْته"جعلته رديئاً، و" أردأت فالناً"
  .الردى، وهو اهلالك

    

  .أصبت كُليته" كلَيته"و" هو يف كَالَءة اهللا"إذا حرسته، و" أنا أكلؤه"و" كألت الرجلَ"و

  ".كَفَيتك ما أمهَّك"أيضاً لغة، و" أكفأته"قلبته، و" كفأت اإلناء"و
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  باب األفعال التي تهمز، والعوام تدع همزها 

، واستبطأت، وتوضأت للصالة، وهيأت، ويأت، وهنأتك باملولود، وتقرأت، طأطأت رأسي، وأبطأت
أمرأين، وطَرأت على : وتوكَّأت عليك، وترأست على القوم، وهنأَين الطعام، ومرأين، فإذا أفردوا قالوا

ووطَّأت له فراشه، وخبأته، إذا عاديته، وتوطَّأته بقدمي، ووِطئْته، : القوم، ونتأت يف البلد، وناوأت الرجل
إذا : واختبأت منه، وأطفأت السراج، وقد استخذَأت له، وخذأت، وخذَيت لغة، وقد جشأَت نفسي

ارتفعت، وقد أقمأت الرجل فقمؤ، وقد جلأت إليه، وأجلأته إىل كذا، ونشأت يف بين فالن، ونتأَت 
 وما رزأته شيئاً، وقد تلَكَّأت تلكؤاً، وتفيأت تفيؤاً، إذا وِرمت، وقد اندرأت عليه: القُرحة تنتأُ نتوءاً

وتقيأت تقيؤاً، ويأت يؤاً، وتواطأنا على األمر تواطُؤاً، وكان ذلك عن تواطُؤ، وتلكؤ، ويؤ، وأشباه 
ذلك، وقد جتشأت جتشؤاً، وقد استهزأت به، وهزأت، وهزئت، وقد فاجأت الرجل مفاجأةً، وفجئته 

  .طلبت املروءة بنقصه وعيبه فأنا متمرئ به: جأه فجأة، وقد ماألته على األمر، وقد مترأت بفالن، أيأف

وقد قرأت الكتاب، وأقرأته منك السالم، وفقأت عينه، وتفقَّأت شحما، ومألت اإلناء، وامتألت، 
لقد قَمؤت قَماءة، وما كنت ومتألت شبعاً، وما كنت مليئاً ولقد ملُؤت بعدي مالءة، وما كنت قميئاً و

بذيئاً ولقد بذُؤت بذاءة، وما كنت جريئاً ولقد جرؤت جرأة وجراءة، وما كنت رديئاًُ ولقد ردؤت 
حبستها، : رداءة، وقد اتكأت، وتوكَّأت على اخلشبة، وضربته حىت أتكأته وهي التكأة، وأرفأت السفينة

نظرت فيه، وحنأت : دافعته، وروأت يف األمر: فالناً دفعته، ودارأتهوهذا موضع ترفأ فيه السفن، ودرأت 
حليته باحلناء، حىت قَنأت من اخلضاب تقْنأ قُنوءا، ولطأت باألرض ولِطئت، وما كانت مائة حىت أمأيتها، 

لدم، وأرقأته، ضعفت، واستمرأت الطعام، وقد رقَأ ا: من الفأفأة يف اللسان، ونأنأت يف األمر: وفأْفأْت
إذا أنضجته، وقد كافأته على ما كان : وقد رفَأت الثوب أرفَؤه، ورفَوت لغة، وقد هرأت اللحم وأهرأته
حنَّيته، وما هدأت البارحة، وزنأت يف : منه، وقد أكفَأْت يف الشعر إكفاًء، مثل أقْويت فيه، وقد فَثأته عين

  .صعدته: اجلبل

   واألسماء والعوام تبدل الهمزة فيه أو تسقطها باب ما يهمز من األفعال

آجرته "حاذيته، وال تقل وازيته، وكذلك " آزيته"إذا أكلت معه، وال تقل واكلته؛ و" آكَلْت فالناً"يقال 
: أي" آزرته على األمر"بنفسي، و" أسيته"و" آخيته"يف أمري، و" آمرته"، و"آخذْته بذنبه"، و"الدابة والدار

  .هذا كله العوام جتعل اهلمزة فيه واواً" آتيته على األمر"فصرت له وزيراً، و" وازرته"أعنته وقويته، فأما 

ِقراَءته "القرطاس، وما أحسن " ِسحاءة"، وهي "دخل يف مساءة فالن"، و"الكآبة"، و"الدناءة"وهي 
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" ِمراِء"واجلمع " اِملرآة"للنكاح، وهي " الباَءةُ"وب، وهي للث" املُالءة"وهي " مات فالن فُجاءةً"، و"للقرآن

  .هذا كله العوام تسقط اهلمزة منه

    

فإذا ضممت أوهلا فهي على فُعلَة، وإذا فتحت أوهلا فهي على فَعالَة " جريٌء بين اجلُرَءة واجلَراَءة"وهو 
" األهِليلجة"مجع وفْز، وال يقال ِوفَاز، وهي " أوفَاز"وال يقال ِمالَك، وحنن على " إمالك املرأة"وهو 

وال يقال " إحنة"، وال يقال هبته، ويف صدر فالن علي "أُهبته"وال يقال هِليلَجة، وخذ لألمر " اإلهِليلَج"و
، "اُألترجة"، وهي "بأعجوبة"، وأخربته "أُحدوثةً"، وحدثته "اُألمنية"، وأعطيته "غَنيته أغنيةً: "ِحنةٌ، وتقول

إذا احتبس بوله، " أُسر"أصابه : واجلمع أواقي، ومن العرب من خيفف ويقول أواٍق، ويقال" األوقية"و
فال " يالومين"ال يوافقين، فأما : مالءمةً، أي" يالئمين"وال يقال يسر، وهذا طعام ال " عود أُسٍر"وهو 

وال يقال رواس، ويقال طعام " رآس"يقال لبائع الرؤوس أن تلوم رجالً ويلومك، و: يكون إال من اللوم
مهموز مقصور، وهي " صِدئ"تقديره مفُول، وال يقال مأيوف وال مأووف، وأنت صاغر " مؤوف"
" يِئست من األمر"وهو مشؤوم، وقوم مشائيم، وقد " ما أشأم فالناً"باهلمز، والواحدة كمٌء، و" الكمأة"

أساس : باملد، مجع أس، فإذا قصرت فهو واحد، يقال" آساس البنيان" يقال أِيست، وأيأس منه يأساً، وال
فهي " أصحت السماء"املهر لالثناء واإلرباع، فهو محِفر، وال يقال حفَر، و" أحفَر"وأُسس، ويقال 

 إذا رفعته، وال "أشلت الشيء"وأغْيمت، وتغيمت، وغَيمت، و" أغامت"مصحية، وال يقال صحت، و
وال " إن ركبت الفرس أرماك"ألقيته، وتقول " أرميت الِعدل عن البعري"يقال شلْته، وشالَ هو إذا ارتفع، و

فهو معقَد، وال يقال عقَدت إال يف احللف واخليط وأشباه ذلك، " أعقدت الرب والعسل"يقال رماك، و
من أزلَّت إليه ِنعمةٌ : "ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم. لتوال يقال زِل" أزلَلْت له زلَّةً"و

  : من أُسديت إليه واصطُِنعت عنده، وقال كُثري: أي" فليشكرها

 بما كانتْ إلينا أزلَِّت عليها  وإنِّي وإن صدتْ لمثْن وصادقٌ

ال جبرت إال للعظْم، وجربته من فَقْره، فهو مجبر، وال يق" أجربته على األمر"أحسنت واصطنعت، و: أي
أغْلَقْت "يف سبيل اهللا، وال يقال حبسته، و" أحبست الفرس"وال يقال عجمته، و" أعجمت الكتاب"و

إذا منت، " أغْفَيت"اجلند من مبعثهم فقَفَلُوا، وقد " أقْفَلْت"وال يقال غَلَقته وال قَفَلته، و" أقفلته"، و"الباب
هذا وحده " رسنته"و" أحكمته"و" أعذَرته"و" ألْبدته"و" ألْببته"و" أثْفَرت الربذون"وال يقال غَفَوت، وقد 

وال يقال " أشب اهللا ِقرنه"إذا سكت، وال يقال قَرد، و" أقْرد فالن"أيضاًُ، و" أرسنته"بال ألف، وقد يقال 
فأن معٍي، وال يقال عِييت إال يف " أعييت يف املشيء"ق، وال يقال عتقْته، ود فَعت"أعتقت العب"شب، و
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" أحذَيته"، و"ما حك يف صدري منه شيء"فيه، وحاك خطأ، ويقال " أحاك"املنطق، وضربه بالسيف فما 

وال يقال أَذَيته، " فالناًآذيت "رأيت فيه مِخيلته، و: أي" أخلْت فيه اخلري"من احلُذْيا، وحذَوته خطأ، و
، والعامة "واإلوز" اإلوزة"وال يقال عرس، وهي " أعرس الرجل بامرأته"وال يقال وثْي، و" أصابه وثٌْء"و

  .تقول وزة

  باب ما ال يهمز، والعوام تهمزه 

" اَء سمعاً فأساء جابةًأس"وال يقال أُكْرة، ويقال " الكُرة"وإمنا هو عزب، وهي " أعزب"يقولون رجل 

وهو الذي يعمل بكلتا يديه، " فالن أعسر يسر"هكذا بال ألف، وهو اسم مبرتلة الطاقة والطاعة، ويقال 
وإمنا " ختطأْت إىل كذا"وال يقال أخري وال أشر، ويقولون " فالن خري الناس وشر الناس"وال يقال أيسر و

 بال "وال تتبعوا خطواِت الشيطاِن": خطَوت أخطُو، قال اهللا عز وجلّ: من اخلطوة، يقال" تخطَّيت"هو 
أي أظهرت، من بدا الشيء يبدو، وتقول " أبديت يل"باأللف، وإمنا هو " أبدأْت يل سوءاً"مهز، ويقولون 

  : قال الشاعر" علفْتها"، و"هزلْت دابيت"، و"نبذْت النبيذ"

  فكُْل ما عِلفْتَ من خبيٍث وطيِب  ٍم ِعدى لستَ منهمكنتَ في قو إذا

أعلمته، وليس هو يف معىن الظن، قال : أي" أزكَنت فالناً كذا"علمته، و: أزكَنه، أي" زِكنت األمر"و
  : الغطفاين

  زِكنْتُ منهم على مثِل الذيب زِكنوا

    

  .علمت منهم مثل ما علموا مين: أي

" أجذَع"بال ألف، ويقال " قَرح الدابةُ"الوِتد أِتده وتداً، و" وتدت"فهو مرعوب، و" جلرعبت الر"و

ما نجع فيه "و" فرشت فالناً أمري"رديء، و" أشغلْته"، و"شغلْته عنك"باأللف، و" أربع"و" أثْنى"و
  : قال األعشى". القول

  أبصر الناس طَعماً فيهم نَجعاما   ُأطعموا المن والسلوى مكانهم لو

  .كل ذلك بال ألٍف" دبرت"و" قَبلَت"و" صبت"و" جنبت"و" شملت الريح"

  : قال ابن أمحر" رعد يل بالقول وبرق"و" برقَت"و" رعدت السماء"

  فَابرقْ بأرضك ما بدا لك وارعِد  جلَّ ما بعدت عليك بالدنا يا

  : وحيتجون ببيت الكُميت" أبرق"و" أرعد"وبعضهم جييز 
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ِرقْ يا يزي أرِعدلي ِبضائِر  وأب كا وعيدفَم د  

وقَفْته "، و"صرفت الرجل عما أراد"و" قد قَلَبت الشيء"، و"كبه اهللا لوجهه يكُبه"، و"نعشه اهللا ينعشه"
السفينة يف " قد حدرت"، و"قد ِعبته"، و"قد رفَدته"، و"قد ِغظْته"، و" شراًقد سعرت القوم"، و"على ذنبه

  .املاء، هذا كله بال ألف

"ض اهللا فاكو" ال يفْض ،فُضي ألنه من فَض"ضفْضأِمطْ غريك"تنح، و" ِمطْ عنا"خطأ، " ي."  

  باب ما يشدد، والعوام تخففه 

  : م الالم، قال دكنيمشدد الواو مضمو" الفَلُو"هو 

هببنَر كان لنا وهو فَلُو  

وأبو زيد " األترج"و" األترجة" مأخوذ من األمم، وهو القُرب، وهي - بتشديد امليم -" هذا أمر مؤام"و
  : حيكي ترنجة وترنج أيضاً، قال علقمة بن عبدة

ةً نضخُ العبيِر بها يحملنجأتْر  هتطياب كأنا في األنِف مشموم  

  : ، قال الشاعر"القُبر"و" والقبرة" اإلجانة"و" اإلجاص"و

  خَال لِك الجو فبيضي واصفُري  لِك من قبرٍة بمعمِر يا

" العارية"، وهي "ِرئي"، كقولك رعي، ومتيم تقول "معه رِئي من اجلن"بالتشديد، و" جاء نِعي فالنٌ"يقال 

  : قال" القَوصرة"الدوخلَة، و"، وهي "العواري"د، وبالتشدي

هرصمن كانت له قَو يأكُل  أفلح همنها كلَّ يوٍم مر 

  .شديد، وال يقال ِشِمر: أي" هذا شر ِشِمر"وال يقال بالتخفيف، و" يف خلُقه زعارة"و

  .هذا سام أبرص مشدد، ومجعه سوام أبرص"و

  ".األواِخي"، و"اآلخية"، وكذلك "أواري"مشدد، واجلمع " ابةآِري الد"و

  : قال العجاج" البارياء"و" الباري"بالتشديد، وال يقال فُوهةٌ، وهو " هذه فُوهة النهر"و

لَّله الباِريإذ ج كالخص  

ففت، وكذلك كل ما كان واحده ، وإن شئت خ"أماينُّ"و" أواقي"و" سراري"و" عاليلُّ"و" هذه بخايتِّ"و
  .مشدداً

، وال يقال "كع فالنٌ عن األمر"وغريه، و" تزيد السعر"، و"تقعدت عن األمر"، و"تعهدت فالناً: "تقول
  .بالتشديد، وال يقال مراق بالتخفيف" هو مراق البطن"، وال يقال ِكعت، و"قد كَِععت يا رجلُ"كاع، و
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، وال يقال عنست، وأبو زيد جييزه، "معنسةٌ"إذا كربت ومل تزوج فهي " عنست املرأة: "معيقال األص
" وعزت"ومل يعرف األصمعي، " أوعزت"و" وعزت إليك يف كذا"تعنس عنوساً، وهي عانس، : وقال

  .خفيفة

  باب ما جاء خفيفا، والعامة تشدد 

" الكراِهية"، واألنثى رباِعية خمففة، وهي "فرس رباٍع"ن، وال يقال رباعية، وللس" الرباعيةُ"هي 

فعلت ذلك "، و"امرأة مياِنيةٌ"و" رجلُ يماٍن"، و"شآِميةٌ"واألنثى " رجل شآٍم"، و"الطَّواِعية"و" الرفاِهية"و
  .هذا كله بالتخفيف" طَماِعيةً يف معروفك

" آمني"بقصر األلف وختفيف امليم، و" أِمني فَعلَ اهللا كذا"ال يشدد، وتقول للداعي و" هو الدخان"و

  .بتطويل األلف وختفيف امليم، وال تشدد امليم

مطولة األلف خفيفة، وال يقال " ر"رجل آد"بالتخفيف، " حمات"بالتخفيف، ومجعها " حمة العقرب"
  ".األدرة"و" اُألدرة"أدر، وهي 

خمففة الالم، وهو من " عنب مالَحي" وهو - بالتشديد -، وال يقال قَدوم "قُدوم"واجلمع "  القَدومهي"و
  : البياض، وال تشدد اللم؛ أنشد األصمعي: امللحة وامللحة

  يعصر منها مالَحي وِغربيب  تعاِجيِب خلِق اهللا غَاِطيةٌ ومن

    

والنجم قد تصوب كأنه : مسعت عقبة بن رؤبة يقول: قال األصمعيغَطَا يغطُو، : عالية، يقال: غاطية
الَحيم نقودع.  

  .، خمفف، وال يقال غَلَّفت"قد غَلَفْت حليته بالطيب: "ويقال

  .إذا أدخل يده يف رأسه وشاربه وحليته" تغلَّل"و" قد تغلَّى بالغالية: "قال األصمعي

  .عها ِلثَاثٌ مكسورة الالم خمففة، وال يقال ِلثَّةٌملا حول أسنانه، ومج" هي ِلثَة الرجل"و

  ".عِميةٌ عن الصواب"و" امرأة عِميةٌ القلب"أيضاً، و" عذَاةٌ"و" عِذية"و" نِديةٌ"و" أرض دِويةٌ"

  .وويلٌ للشجي من اخلَِلي، الشجي خفيف واخللي مشدد" امرأة شِجيةٌ"إذا غص بلقمٍة، و" رجلٌ شٍج"و

" حٍف"و" رجل طَِوي البطِن"خفيف، و" مستِوية"و" ملْتِوية"واملؤنث " مكان مستٍو"و" هذا عود ملْتٍو"و

إذا اشتكى نساه، " رجلٌ نٍس"إذا ذهب، و" مالٌ تٍو"إذا شري جلده، و" رجل شٍر"إذا رقَّت قدماه، و
" جِوي اجلوِف"من العطش، و" صٍد"للهالك، و" رجلٌ رٍد"من اخلنا، و" كالم خٍن"و" رجلٌ قَِذي العني"و

  .من النعاس، هذا كله خمفف، واملؤنث منه بالتخفيف" رجل كٍَر"و
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" قد بقَل وجه الغالم" وتقول - مشدد، وال ممدود -مهموز مقصور، وال يقال ديفٌّ " هذا موضع دِفيٌء"و

  .بالتخفيف، وال يقال بقَّلَ

واجلمع جديات، وجدى " الرحل"، و"جدية السرج"وال يقال السماىن، وهي خفيفة، " السمانى"ويقال 
  .وال يقال املُكاِريني" ذهبت إىل املُكَارين"و" مكَاٍر"والواحد " املُكَارون"أيضاً، وهم 

عايرت "و - بالتشديد -خفيفة الالم، وهو ما اقتلعه من األرض، وال يقال قُالَّعة " رماه بقُالعٍة"و
  .وال يقال املُعيرون" املُعاِيرون"وال يقال عيرا، وهم " عاورتها"و" املكاييل

قَشرت الشيء "خمففة، و" قَصر الصالة يقصرها"خمففة، و" كَناِني فالنٌ"خمففة، و" لطَخين يلطَخين"و
  .أقلبتهخمففة، وال يقال " قَلَبته ظهراً لبطن"خمففة، و" أقْشره

  .من الرتاج، وهو الباب، كأنه أغلق عليه: وال يقال ارتج، وأُرتج" أراد فالن الكالم فأُرِتج عليه: "وتقول

" بردت فؤادي بشربة من ماٍء"و" بردت عيين بالبرود"و" مقِْدم عينه"مقل " نظَر إيلَّ مبؤِخِر عينه: "وتقول

  .أبرده، خفيف

"بن، و" ِطِن احلائطَ"و" ِطِن الِكتِرِب الكتاب"وال يقال طَيأت "بروال يقال ت.  

  باب ما جاء ساكنا والعامة تحركه 

" أِجد يف بطِني مغساً: "رديئة يقال" حفَر"وهو فَساد يف أصول األسنان، و" يف أسنانه حفْر: "يقال

  .شغبوال يقال " شغب اجلند"وأصله الطعن، وهو " مغصاً"و

  .توقُّد من الغضب، وأصله من وغَرة القيظ، وهو شدة حره: أي" يف صدره علي وغْر"و

  . من وِغر يوغَر وغَراً- بفتحها -" وغَر" وعن األصمعي - بتسكني الغني -" وغْر"وروي عن أيب زيد 

جبلٌ "رضت عن كالمه، و إذا أنت أع- بفتح الدال وتسكني الباء -" جعلت كالم فالن دبر أُذُين"و
رعو" ،"حمو"رجلٌ س ،"شحاق"، و"بلد والس شملْقَةُ الباب"هذا كله بالتسكني، و" فالنٌ حهي ح "

  .بتسكني الالم" حلْقَةُ القوم"و

ال يقال حلَقة يف شيء من الكالم، إال حللقة الشعر مجع حالٍق، مثل كافر وكفَرة : قال أبو عمرو الشيباين
  .امل وظَلَمةوظ

  .يف رأسه سعفَةٌ وهي داء يصيب الرأس"و

والعامة تقول لَبس، وهو " أمر فيه لَبس"ضرب واحد، وال يقال شرج، و: أي" مها شرج واحد: "وتقول
  .اجلنب بضم الباء، وال تشدد النون، إمنا شددها بعض الرجاز ضرورة
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  باب ما جاء محركا، والعامة تسكنه 

"ت هفَةًأحتفتةٌ"و" حمخلتقط، و"، و"أصابته تأَةً"هي اللُّقَطَة ملا يشأت جشجلة" تعلى فُع.  

  . كأنه من باب العطَاس والبوال والدوار- ممدود -ويقال اجلُشاء : قال األصمعي

  : قال الشاعر. النجم" طَلَعِت الزهرةُ"ِخيارهم، و: أي" هم نخبةُ القوم"و

  وأيقظتني لطُلُوع الزهره  لتني طَلَّتي بالَّسمسرهوكَّ قد

    

" بنو زهرة"حسنها، وأخوال النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله : أي" زهرتها"و" هي زهرة الدنيا"و

خيرج هو بثْر "و" هو أحر من القَرع"بفتح الراء، و" هم يف هذا األمر شرع واحد"بسكون اهلاء، و
 - بكسر القاف -" ثَِقلَة القوم"متحركة القاف، و" أنا أجد يف بدين ثَقَلةً"بالفصال حيت أوبارها، و

:  أي-مكسورة اخلاء " بعته الشيء بأَِخرٍة"أخرياً، و:  أي- مفتوح اخلاء -" لقيت فالناً بأَخرٍة"أثقاهلم، و

  : قال أوس" هو سِلف الرجل"نسيئةً؛ مثل نِظرة، و

 ألبيه ضيزن سِلفُ فكلُّهم  فارسيةُ فيهم غير منْكَرٍةوال

هو عجم "حمرك الراء، و" هو قَربوس السرج"فأما ضد اجلزع فهو الصبر ساكن، و" هو املر والصِبر"و
 رأس قليل، كقوم اجتمعوا على: أي" هم أَكَلَةُ رأس"للنوى واحلب، وتقول " عجم الرمان"و" التمر

من األقطع، " القَطَعة"، و"الفَطَسة"، و"، والكَشفَة"النزعة"، و"القَرعة"، و"هي الصلَعة"يأكلونه، و
بفتح الراء " الورشانُ"اليت خيتضب ا بكسر السني، و" الوِسمة"كل هذا بالتحريك، و" الشترة، واخلَرمة"و

هو األِقطَ، والنِبق، " إذا كان مصدراً، وإذا كان امساً كان وِحالً، و-  بفتح احلاء-" الوحل"للطائر، وهو 
قد متألت من "، و"فالن ِخرييت من الناس"و" هي الطَّيرة"و" والنِمر، والكَِذب، واحلَِلف، واحلَِبق، والضِرط

بفتح السني، فإن " ب ذاكاعمل حبس: "قليلة، ويقال" الضلْع"لضلع اإلنسان، و" هي الضلَع"، و"الشبع
 بفتح - الواحدة سعفَة - بفتح السني -" هو سعف النخل"كان يف معىن كفاك فهو بتسكني السني، و

يف الرأس فساكنة " السعفة"داء كالرجب يأخذ يف أفواه اإلبل بفتح العني، فأما :  والسعف أيضاً-العني 
أخذته "فاسد النسب، والعامة تقول نغلٌ، و: أي" فالن نغلٌ"اء، وبفتح احل" فالن حسن السحنة"العني، و

بفتح " ذهب دمه هدراً"بالضم وإسكان الباء، " الذُّبحة"قال ذلك أبو زيد، ومل يعرف " الذُّبحة، والذِّبحة
  .الدال

  باب ما تصحف فيه العوام 
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بالثاء، وهو " احللتيث"وهو بالذال معجمة، ويقولون " الزمر"وهو الثَّجري بالثاء، ويقولون " التجري"يقولون 
بالدال، وهو بالذال معجمة، ويقولون ملن يرذلون " اجلَرد"احللتيت بالتاء، ويقولون لعيٍب بالدواب 

ملح "وهو تصحيف إمنا هو ِفسِكل وهو الفرس الذي جييء يف احللبة آخر اخليل، ويقولون " فُسكل"
ذَِرئ : البياض، يقال: بفتح الراء وبالذال معجمة وهو من الذُّرأة، والذرأة" ذرآينّ"وإمنا هو " أندراينٌّ

صبها، وسن املاء على : وإمنا هو سن عليه درعه، أي" شن عليه ِدرعه"رأسه، وقد علته ذُرأة، ويقولون 
:  أي- بالشني معجمة -" ةشن عليهم الغار"صبه صبا سهالً، فأما الغارة فإنه يقال فيها : وجهه، أي

 فأما نعق فهو زجر الراعي - بالغني معجمة -وذلك خطأ، إمنا يقال نغق " نعق الغراب"فرقها، ويقولون 
  .يف الناس كلهم" الِفرصاد"وقد شاع " توت"والعرب تقول " توث: "الفُرس تقول: الغنم، األصمعي قال

  باب ما جاء بالسين، وهم يقولونه بالصاد 

"وسمراً"وال يقال مشوص، و" دابةٌ شراً، و" أخذه قَسه"وال يقال قَصرإذا حبسه، ومنه " قد قَص" ورح
 وال يقال بالصاد، وهو -بالسني " الرسغ" فهو القهر، وهو -بالسني " القَسر" فأما "مقصورات يف اِخليام

 ومجعه أنقاس، - بالسني وكسر النون -ن املداد م" النقْس" وال يقال بالصاد، وهو -بالسني " القَِريس"
  .واحدها ِنبر" أنبار الطَّعام"ومثله 

  باب ما جاء بالصاد، وهم يقولونه بالسين 

" قَصصها"و" هو قص الشاة" وهو احلبل الذي ترسل منه اخليل، و- بالصاد -" أخذته على اِملقْبص"يقال 

جه اجلبل، مثل صفح الوجه، ومنه احلديث أن موسى صلى اهللا عليه لو" هو صفْح اجلبل"وال يقال قس، و
وال يقال سفْح إال ملا سفَح فيه املاء، وهو أسفل اجلبل، " مر وهو يلبي وِصفَاح الروحاء تجاوبه"وسلم 

" نب قارصل"و" نبيذٌ قارص"فإنه موضع بعينه، و" ترتِعي السفْح"فأما السفح الذي ذكره األعشى يف قوله 

  ".ومسك قَريس"الربد، : ، والقَرس"قارس"يقرص اللسان، والربد : أي

    

، هي "أصاب فالن فُرصته" وال يقال خبستها، إمنا البخس النقصان، و- بالصاد -" بخصت عينه"ويقال 
هو "اخ، ووال يقال السم" هو الصماخ"وال يقال سنجة، وهي أعجمية معربة، و" صنجة امليزان"

قد "وهو البصاق والبزاق، وال يقال بسق إال يف الطُّول، و" بزق"و" قد بصق الرجل"بالصاد، و" الصندوق
ِصيخ، إذا استمع، وال يقال أساخ" أصاخفهو م.  

  باب ما جاء مفتوحا، والعامة تكسره 
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" أليةُ الكبش والرجل"، و"نيفَق القميص" و-  بفتح الالم-" الطَّيلَسان" ، و- بفتح الكاف -" الكَتان"هو 

" هو معسكَر القوم"و. النخل: والعقَار" ماله دار وال عقَار"و". هو الدرهم"، و"فَقَار الظَّهر"، و"أليةُ اليد"و

أنا " ووال يقال مغتِسل، إمنا املغتِسل الرجل،" هو املغتسلُ" فإذا كسرا فهو الرجل، و- بفتح الكاف -
، وكسرها - بفتح الالم -" حولَيه"و" قعدت حوالَيه"بفتح النون، و" ظَهرنيهم"و" نازل بني ظَهرانيهم

فالن لغري رشدة "بالفتح، و" فالن ميلك رجعةَ املرأة"بفتح الالم و" هو الصولَجان"و" جنبتيه"ومثله . خطأ
 بالكسر -فأما اإلمرة .  تريد املرة الواحدة من األمر- بالفتح -" مرةٌ مطاعةلك عليه أَ"، و"ولزينٍة وِلغيٍة

، وهو "هو ثَدي املرأة"، و"هي اجلَفْنة"و" قرأ سورة السجدِة"املغزل، و" هي فَلْكَة" فهي الوالية، و-
"يا" وهو - ومجعه اِجلداء مكسور اجليم ممدود -بفتح اجليم وتسكني الدال " اجلَديان"و" للَّحياللَّح "

" هي الغرية"بفتح الباء، و" هي بضعة لَحٍم" و- بفتح الياء -" هي اليمني واليسار"، و"فالن خصمي"و

بالفتح، فأما اِملحلَب " هو حب املَحلَب"بفتح الكاف، و" هي الكَثْرة"، و"هو الرصاص"بفتح الغني، و
  .بفتح الكاف" ما أكثر كَسب فالٍن"بالفتح، و" لوداعهو ا"فالقدح الذي يحلب فيه، و

جريء عند : أي" فالن جريء املُقْدم"ضلَعت تضلَع ضلْعاً، : ميله، يقال: أي" ضلْع فالن معك: "ويقال
" هو جفْن عينيه"، و"هي شفَةُ الرجل"، و"الدجاج"و" الدجاجة"و" هم يف لَياٍن من العيش"اإلقدام، و

" هي الشتوة"، و"هو فَص اخلامت"و" هو يأتيك باألمر من فَصه"مجيعاً بالفتح، و" جفْن السيف"و

هو "ِظفَاري، و: منسوب إىل ظفار، مدينة باليمن، والعامة تقول" هذا جزع ظفاري"بالفتح، و" الصيفَة"و
الدرجة، " هي مرقَاة"بفتح امليم، و" هو ملْك مييين"للطائر، بفتح الشني، و" هو الشِقراق"، و"بثْق السيل

هو "بفتح السني، و" فالن سكْران"وقد يكسران يشبهان باآللة واألداة اليت يعمل ا، و" مسقاة الطري"و
لف والراء، بفتح األ" هو األبريسم"، و"النجم"بفتح النون للطائر، و" هو النسر"بفتح النون، و" النصراين

  ".هي ِدمشق"بكسر األلف وفتح الراء، و" إبريسم"وقال بعضهم 

مقصور، وآخرون " هو اِهلندبا"يف ِجلدك، بفتح امليم، و: أي" أنا يف مسكك إن مل أفعل كذا"وتقول 
  .بفتح الضاد" ضفَّتيه"و" نزلنا على ضفَّة الوادي"بفتح اجليم و" هي اجلَردقَة"يكسرون الدال وميدون، و

  باب ما جاء مكسورا، والعامة تفتحه 

أصابته "بكسر الضاد، و" ِضفَّتيه" "نزلنا على ِضفَّة الوادي"، و"اإلنفَحة"، و"الدهليز"، و"هو السرداب"
الواو بكسر " متر مسوس"و" طعام مدود"بكسر الدال، و" هو الضفِْدع"، و"هي اإلطِْرية"بالكسر، و" إبِردةٌ

  : فيهما، قال

 مسوساً حجريا مدوداً  قد أطعمتِْني دقَالً حوِليا
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 بكسر -"حلفت له باملُحرجات"قد أمكنك من عرضه، :  أي- بكسر الراء -" هذا األمر معِرض لك"
بالكسر، هذه " ِكسرى"وبكسر الدال فيهما، " الديباج"و" هو الديوان" يريد األميان اليت حترج، و-الراء

 -" هذا بسر مذَنب" مصدر نِسيت، و- بكسر النون وسكون السني -" هو النسيان"الثالثة بالكسر، و

هي "أيضاً بالكسر، و" ِسقْي البطن"حظها من الشرب، و: ؟ أي"كم ِسقْي أرضك" و-بكسر النون 
  . والوجه الكسر وال يفتح- بضم -" اُأليل"؛ ويقال بالكسر" هو اإليلُ"بكسر الصاد، و" ِصنارة املغزل

 ألا - بالصاد -من الصدغ " اِملصدغة"و" اِملروحة"و" اِملقدحة"و" اِملغرفة"و" اِملكنسة"، و"هي اِملطرقة"و
  .توضع حتته

    

  .بكسر امليم فيهن" ةاِملطْهر"و" اِملسلَّة"و" اِملظَلَّة"اِملخدةَّ من اخلَد؛ ألا توضع حتته، و"وكذلك 

قتلَه "، و"ِجرية املاء"و" اِملشية" وهي -" ِمبضع"لإلشفَى، و" ِمخرز"، و"ِمجر"، و"ِمقْطَع"ومما يعتمل أيضاً 
  ".شر ِقتلٍَة

  ".هذا موِطئْ قدمك"، و"مفْرق"ويقال " قعدت له يف مفِْرق الطريق"، و"ليس على فالن محِمل"و

  .بكسر امليم فيهن" يل يف هذا األمر ِمرفَق"، و"ِمرفَق اليد"، و"هو ِمنسر الطائر"و

 بكسر احلاء، وقد يقال بفتحها، -من األحبار " فالن ِحبر"بكسر اجليم، وهو مجع ِجزٍة، و" ِجزز"صوف 
" درهم مزأْبق"كسر الباء، وباهلمز و" الزئِبق"باهلمز وكسر الباء، و" هو ِزئِْبر الثوب" و-واألجود الكسر 

" هذا ِجماع األمر"بفتحها، من الزئرب، و" مزأبر" و- بكسر الباء -ثوب مزأِْبر "وال يقال درهم مزبق، و

  .مجلته:  أي- بكسر اجليم -

وهي " ةً واحدةلَقْي"وال يقال لَقاءة بالفتح، ويقال أيضاً " لقيت فالناً ِلقَاَءةً واحدة"السرعة و" السرع"و
" مجل ِمصك"، و"هي اإلذِْخر" و- مكسورة احلاء مهموزة -للطائر " هي اِحلدأة"بكسر اجليم، و" اِجلنازة"

اليت جتعل يف الرأس، وال يقال غَسلَةٌ، " هي الِغسلة"بالكسر، و" هو اِجلراب"للشديد، وال يقال مصك، و
  .وال يقال جدا" هو جاهل ِجدا" و،"بصلٌ ِحريف"بكسر الباء، و" الِبطِّيخ"و

" يوِشك أن يكون كذا" وال يقال مقدمةٌ وال مقاتلة، و- بالكسر -" هم املُقَاِتلة"، و"هذه مقَدمة اجليش"و

 ،كوشقَاِرب"وال يقال يب، و" متاع مقَارةُ"وال يقال مِفيلَجنوال تفتح- بكسر الزاي -" هي الز .  

 - بكسر احلاء -" إنَّ عذابك اِجلد بالكفَّار ملِْحق"بكسر الواو، وتقول يف الدعاء " وذَتنيقرأت املُع"و

، "الِقريث"و" اإلرِبيان"، و"اِجلريث"و" السمك اِجلري"و" الِقنِديل"و" هو اِملنديل"مبعىن الحق، و
  ".مترةٌ ِنرِسيانة"، و"الزرِنيخ"و



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  145  

  والعامة تضمه باب ما جاء مفتوحا، 

إذا " قَبولٌ حسن"بفتح القاف،وعلى فالن " قَبوال"بالفتح، قبلت الشيء " عرقُوة الدلو"، و"الترقُوة"هي 
بفتح السني، " كلب سلُوقي"بفتح السني، و" ستوق"بفتح امليم، وهو درهم " هو املَصوص"قبلته النفس، و

لص "و" خصوصية"، بفتح الشني، وفعلت ذلك به "نف املرأةهو ش"وأحسبه نسب إىل سلُوق اليمن، و
" السنون"و" الغرور"و" هو السعوط"واحدة األنامل بفتح امليم، و" هي األمنَلَةُ"و" بين اللَّصوِصية

  .بفتح أوائلها" الوجور"و

" شلَّت يده"، وتقول "اجلَورب" و،"الكَوسج"منسوب إىل معافر، بفتح امليم، وهو " معاِفري"وثوب 

واجلميع تخم، حكاها أبو عمرو الشيباين، ومسعت البصريني " تخوم األرض"بالفتح تشلُّ شلَالً، وهي 
  :  يذهبون إىل أا مجيع، ويرون واحدها تخم، أنشد األصمعي- بالضم -" تخوم"يقولون 

  ظلم التُّخُوِم ذو عقَّاِلإن   بني التُّخُوم ال تظِلموها يا

  ".الشبوط"و" النشوط"بالفتح، وهو " الروسم"و" الروشم"بالضم، وهو 

  باب ما جاء مضموما، والعامة تفتحه 

 - وال يقال جدد - بضم الدال األوىل -" جدد"بضم أوله، وهي ثياب " على وجهه طُالَوةٌ: "يقال

طرائق، وهذا دقيق :  أي"وِمن اجلباِل جدد ِبيض": وقال اهللا عز وجلّ. طرائق إمنا اجلُدد ال-بفتحها 
"اريوذَة" وهو البياض، وهي - بضم احلاء -" حبوالعامة تفتحها، وهي ما ارتفع - بضم الباء -" اجلُن 

ومجعه ثآليل، وهو " ثُؤلُول"نقَايته، و"، و"هذه نقَاوة املتاع"، و"دفْعةً دفْعة"من الشيء؛ وأعطيته الشيء 
"كْسيف املكان"يف العلة، وطال " الن كثُهامة"، وهي "موارة الرأس"، و"الدوضج"، وبلغت باللحم "دالن" ،

 إذا حذفت النون، وال يقال اخلَرنوب، وهي - بفتح اخلاء وتشديد الراء -" اخلَروب"و" اخلُرنوب"وهو 
، وعن أيب زيد "نصب عيين"لرجل، وال يقال الشقَاق إال يف قوائم الدابة، وجعلته يف اليد وا" الشقُوق"
وال يضم " ما قَدم وما حدث"ِرفْقاً ومرِفقاً، وأرفَقَك إرفاقاً، وأخذين منه " رفُق عليك"و" رفُق اهللا بك"

  .بضم الزاي" مرزبان الزأْرة"حدث يف شيء إال يف هذا الكالم، وهو 

    

  باب ما جاء مضموما، والعامة تكسره 
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اقعد حىت أفرغ من هذه اللّعبِة، : الشطرنج والنرد وغري ذلك، تقول" لُعبة"الفُلفُلَ بالضم، وهي "تقول هو 
 فمثل اِجللْسة والركبة، تقول هو حسن اللِّعبة، كما - بالكسر -فأما اللِّعبة " لعبت لَعبة واحدة"وتقول 

  ".اخلُصيان"و" اخلُصية"و حسن اِجللْسة، وهي ه: تقول

ذَكَرت الشيء ذُكْراً، وأبو عبيدة : وال يكسر، إمنا يقال:  قال- بالضم -" جاء فالن على ذُكٍْر: "الفراء
  .بضم الفاء" الفُسطاط"مها لغتان، وهو : جييزمها، قال

جربان "ان، ومجع اجلمع مصارين، وهو بضم امليم، وهو مجع مصٍري، مثل جريٍب وجرب" املُصران"و
وال يقال ِمعوجة بكسر " معوجة"بضم الباء، وهذه عصاً " البزيون"بضم اجليم والراء، وهو " القميص

 ار"امليم، وهذا قدحضقَاق"بضم النون، وهو " نقيق - بضم الراء -" الرال ودمبعىن رقيق، مثل طويل وطُو 
  . وال يقال ِظفر- بالضم -" ظُفْر اليد"هو ودقَاق، و

  باب ما جاء مكسورا، والعامة تضمه 

بكسر الصاد؛ ألنه مصدر صارحت باألمر، ودابة فيه " ِصراحاً"بكسر اخلاء، وفعلت ذلك " اِخلوانُ"هو 
بالكسر، "  وِشهريزِسهِريز" وال يقال السواك، ومتر -بالكسر " السواك"وال يقال قُماص، وهو " ِقماص"

ذهب الرجل عالًء وعلْواً ومل يذهب : ، ويقال"السفْل"وهم يف " الِعلِْو"حنن يف : وال يضم أوهلما، ويقال
  .سفْالً

  ، بفتحها تلع بكسر العين والعامة تقوله على فتلعباب ما جاء على ف

" لَِعقْته"و" لَِقمت الطعام"األكل جبميع الفم، و: ضمتقْضمه، مثل خِضمت، واخلَ" قَِضمت الدابة الشعري"

  .هذه وحدها باللغتني" جرعت"و" جِرعت املاء"و" زِردا"و" بِلعت اللقمة"، و"لَِحسته"و

و رجل تفْركه فَركاً، إذا أبغضته، وه" فَِركَِت املرأة زوجها"، و"سِففْت السفوف"و" قَِمحت القميحة"و
" نِهكَته احلُمى"وقد " صدقْت يف ميينك وبِررت"أشركه ِشركاً، و" قد شِركت الرجلَ يف أمره"مفَرك، و

قد مِصصت "يف املصيبة أمض مضضاً، و" قد مِضضت"، و"قد ِجلجت تلَج جلاجة"تنهكه نهكاً ونكهة و
نِشقْت من الرجل رحياً "نشفاً، و" قد نِشفَِت األرض املاء"، و"لْثَمه لَثْماًلَِثمت فم املرأة أَ"، و"الشراب

  .مثله: نشوة" نِشيت منه"نشقا، و" طيبة

أَشهاه شهوة، " شِهيت ذلك"أَبش بشاشة، و" بِششت بفالن"و" لَِببت أَلَب لباً"و" بِلهت أَبلَه بلَهاً"و
ضِرمِت "ينكَد نكَداً، و" نِكد الشيء"ينفَد نفَاداً، و" نِفد الشيُء"وداً وودادةً، و"  يكون كذاوِدت لو"و

  .فأنت تبر" صدقْت وبِررت"تضرم ضرماً، و" النار
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  ، بكسرها تلع، بفتح العين والعامة تقوله على فتلعباب ما جاء على ف

إذا أعييت أَِكلُّ كَالالً " قد كَلَلْت"و" حرصت على األمر أَحِرص"أَنكُلُ نكوالً، و" رنكَلت على األم"
سبحت "و" قد غَطَست"و" قد جهدت جهدي"إذا قصدت إليه، و: أعِمد له" عمدت لفالن"وكَاللةً، و

" قد عتبت عليه"، و"قد لَمحت فالناً بعيين"، و"قد ولَدِت املرأة"أَعِجز، و" عجزت عن األمر"و" يف املاء

" قد نحلَ جسمه"تغلي غَلْياً وِغلياناً، و" غلَت الِقدر"، تغثي غَثْياً وغَثَياناً، و"قد غَثَت نفسي"أَعِتب، و

" أَجن املاُء"مد، و" مدته"تخمد، و" خمدِت النار"يلَغُ ولْغاً، و" ولَغَ الكلب يف اإلناء"و" ينِحل نحوالً

 -أنقَه " نقَهت من املرض"قد قيلت، و: وقال أبو زيد. يأِجن، وال يقال أِجن يأجن، هذا قول األصمعي

  . فأما نِقهت بكسرها فبمعىن فهمت-بفتح القاف 

  ، بضمها تل، بفتح العين والعامة تقوله على فعتلعباب ما جاء على ف

"دمد، و"  املاءجحانُ"جيميلَ الرل " ذَببه"يذْب به"أكْفُل كَفالة، و" كَفَلْت لْتالة مثله، و" قَبلُ قَبقد "أقْب
" شحب لونه"يضمر، و" ضمر الرجل"أعثُر، و" عثَرت"خثُر، وهي قليلة، و: يخثُر، ويقال" خثَر اللنب

  .يشحب، وشحب لغة

 فأما - بفتح الالم -يف نومه " حلَم الرجل"ال غري، و" طَلَقَِت املرأة"، و"حمض اخللُّ ":البصريون يقولون
  .حلُم فمن اِحللْم

    

   يرغ مما ي- بضم العين - لباب ما جاء على يفع

وجهه ، وسهم "تنهد"ونهدت "تكعب "، وكَعبِت املرأة "مع"، وهمعت عينه "تبزغ"بزغَِت الشمس 
، ولَمس "تربق"، وبرقت "ترعد"، ورعدت السماء "يسبغ"وسبغَ الثوب " يكهن"، وكهن الرجل "يسهم"

  ".يزره"دراً، وزر القميص " يدر"، ودر احللَب "ينكُل"ونكَل عن األمر " يلْمسه"الشيء 

  يغير  مما - بكسر العين - لباب ما جاء على يفع

، ونسج الثوب "تبِغم"، وبغمِت الظبية "ينِحت"ونحت " يزِحر"من الصوت، وزحر " ينِعر"نعر فهو 
، ونعق "يأِبق"، وأبق الغالم "يهِلك"وهلَك " أنِشره"ونشرت الثوب " أقِْشره"، وقَشرت الشيء "ينِسجه"

  : قال عنترة" أِهرها"ت احلرب ، وهرر"ينِعق"بالشاء 

 حتى تَِهروا العواليا نُزاِيلُهم  حلَفْتُ لهم والخَيُل تَردي بنا معاً
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  : معناه كرهته، قال الشاعر: هررت احلرب

  فقد هر بعض القَوِم سقْي ِزياِد

   مما يغير - بفتح العين - لباب ما جاء على يفع

 صم"صمي " ولَج"لَجي " موش"مشي " مهنهوم"مهنهماألمر " ي علي ِسرمهم، وعدر"إذا خسعراً، " يسع
  .الشعري" تقْضم"بضيفانه، والدابة " يبش"وفالن " توقَص"ووِقصت عنقه 

  باب ما جاء على لفظ ما لم يسم فاعله 

فهو مزهو، وال يقال زها وال هو زاٍه، " زِهي فالن"وثوءة، وال يقال وِثئَت، وفهي م" وِثئَت يده"تقول 
قال احلارث بن . فأنا أُعنى به، وال يقال عِنيت" عِنيت بالشيء"من النخوة فهو منخو، و" نِخي"وكذلك 

  : ِحلِّزة

  ساءء وخَطْب نُعنَى به ونُ  عِن األراِقِم أنْبا وأتانا

  .ليعن بفُالٍن، ولْيعن بأمري: فإذا أمرت قلت

  : قد نتجت ناقَيت، قال الكُميت: وال يقال نتجت، ويقال" نِتجِت الناقَة"و

  متى ذُمرتْ قَبِلي األرجُل  المذَمر للنَّاِتجين وقاَل

  .منِتج: وال يقالإذا استبان حملُها؛ فهي نتوج، " أَنتجت: "ويقال

فأنا أُرعد، وأُرِعدت فَراِئصه، " أُرِعدت"سواء، ولُوعاً ووزوعاً، و" أُوِزعت به"و" أُوِلعت باألمر"و
فَبِهت ": ، قال اهللا عز وجلّ"بِهت الرجلُ"عند املصيبة، و" شِدهت"، و"وِكست"يف البيع، و" وِضعت"و

ويقال: ال الكسائي ق"الذي كَفَر :تهوب ،ِهتب.  

  .فهو مهرع، إذا كان يرعد من غضب أو غريه" أُهِرع الرجل"و" سِقطَ يف يده"و

  .على الناس" غُم اِهلاللُ"وغُِمي عليه، و" أُغِْمي على املريض"، و"استِهلَّ"، و"أُِهلَّ اِهلاللُ"و

  روفه بغيره باب ما ينقص منه ويزاد فيه ويبدل بعض ح

الروث، : هو فارسي، ال أدري كيف أقوله؛ فأقول: باجليم وكسر السني، قال األصمعي" السرجني"هو 
بالالم، القميص الذي ال كُمي له، ومجعه " القَرقَل"وال يقال قاقُزة، وهو " القَازوزةُ"و" القاقوزةُ"وهي 

  ".بالوعةال"قَراِقل، والعامة تسميه قَرقَراً، وهي 
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 خشب - بالياء -" الشيزى"السليقَة، و: بطبيعته ال عن تعليم، ويقال للطبيعة: أي" فَالنٌ يقْرأُ ِبسليقَِته"و
  :  وال يقال شتان ما بينهما، قال األعشى- بنصب النون -" شتانَ ما هما"أسود، ويقال 

 اِبِرويوم حيان أخي ج  شَتَّان ما يومي على كوِرها

  : وليس قول اآلخر

  لَشَتَّان ما بين اليزيديِن في النَّدى

سرع ذا "و" وشك ذا خروجاً"وأصله " سرعان ذا خروجاً"و" وشكان"مبرتلة قولك " شتانَ"حبجة، و
  ."تنوق: "وبعض العرب يقول: تنوق، قال: وال يقال" تأَنق يف الشيء"، و"خروجاً

مختٍف، قال اهللا : إمنا االختفاء االستخراج، ومنه قيل للنباش" اختفَيت"وال يقال " استخفَيت من فُالٍن"و
  ."يستخفونَ من الناِس": عز وجلّ

لْح هذا عذْب فُرات ساِئغٌ شرابه وهذا ِم": ماِلح، قال اهللا عز وجلّ: هذا ماٌء ِملْح، وال يقال: ويقال
ويقال"أُجاج " :لوحموم ليحم كمذاِفر، وليس حبجة: ماِلح قال: ، وال يقال"سوقد قال ع :    

  يطِْعمها الماِلح والطَِّريا  تَزوجتْ بصِريا بصِريةٌ

  .من الرأْس: الوال يق" أَِعد علَي كَالمك من رأٍْس: "منقور، ويقال: وال يقال" ممقور"وهو مسك 

  .من رأس ومن الرأس مجيعاً: قال أبو زيد

من " منهوم"على رأس أمرك، ورجل : أنت على ِرئاِس أمرك، وال تقل: قائمه، وتقول" ِرئاس السيف"و
  .الطعام، وال يقال نِهم

  . وال يقال هذا يوم العرفة- غري منون -يا هذا " عرفَة"وهذا يوم 

  : امليت يفيظُ فَيظاً، ويفُوظ فَوظاً، هكذا رواه األصمعي، وأنشد لرؤبة" ظَقَد فا: "ويقال

  ال يدِفنون ِمنْهم من فاظا

وال يقال فاظَت نفسه، وحكاه غريه، وال يقال فاضت، إمنا يفيض املاء والدمع؛ وأنشد األصمعي : قال
  : أيضاً

   ثَوى حشْو ريطٍَة وبروِدإذْ  كادِت النَّفْس أن تَفيظَ علَيِه

  .فذكر النفس، وجاء بأن مع كاد

  .تيامن م: خذْ م مييناً ومشاالً، وال يقال: أي" شاِئم ِبِهم"، و"يا ِمن ِبأصحاِبك: "ويقال

  : خطأ، إمنا هو يا مصانُ ويا مصانةُ، قال الشاعر" يا ماصانُ"وقوهلم 

 وِضعتْ إالَّ ومصان قاِعد فما  جرتْ فوقَ بظِْرهافإن تَكُِن الموسى 
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وال يقال ِبلَبِن أمه، إمنا اللنب الذي يشرب من ناقة أو شاة أو غريمها من " هو أخوه ِبِلباِن أمه"وتقول 
  : البهائم، قال األعشى

يضيعما رتَقاس ُأم يِلباٍن ثَد  ال نَتَفَر ضوداٍج ع محقُبأس  

  : وقال أبو األسود

  رأيتُ أخاها مغِْنياً عن مكاِنها  الخَمر تَشْربها الغُواةُ فإنَّني دِع

 غَذَتْه أمه ِبِلباِنها َأخوها  يكُنْها أو تَكُنْه فإنَّه فإالَّ

  .يقال هرِديفيها حراِدي القصب، والواحد حرِدي، وال " هذه غُرفة محردةٌ: "وتقول

" اُألربان"أجتمع علَي هذين؟ والِكيلَةُ مثل اِجللْسة والركْبة، وهو : ؟ أي"أحشفاً وسوَء ِكيلٍَة: "وتقول

، "الزماورد"، و"الفَالوذَق"، و"الفالوذ"وال يقال الربون، وهو " العربون"و" العربان"و" األربون"و
للذي تسميه العامة " الشفارج"وال يقال الرستاق، وهو " الرزداق"وهو للجرجس، " الِقرِقس"و

  .الفَيشفارج

جاء مبا طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح، وال يقال الضيح، : أي" جاَء فُالنٌ بالضح والريح"و
  : الشمس، قال ذو الرمة يذكر اِحلرباء: والضح

  من الضح واسِتقْبالِه الشَّمس أخْضر  نَّهأكْهب األعلى وراح كأ غَدا

الظَّليم " قد عار"وال يقال ترِدف، و" هذه دابة ال تراِدف"وال يقال قرتع، و" قد قَوزع الديك: "ويقال
  .وال يقال الكُلْوة" هي الكُلْية"يعار ِعراراً، إذا صاح، وال يقال عر، و

قَِوي : أي" هو مضطَِلع ِبحمله: "ألقاها عنه؛ وال يقال نثَر درعه، ويقال: أي"  ِذرعه عنهقد نثَلَ"ويقال 
  .عليه؛ وهو مفتعل من الضالعة، وال يقال مطَّلع

  .ما به من الطيبة: وال يقال" ما بِه ِمن الطِّيب: "ويقال

ميه العامة لبالباً، وروي يف كتاب سيبويه هو النبت الذي تس" اِحللبالُب: "وهو أبو حامت: وقال بعضهم
احلُلَّب بقْلة جعدة غَبراء يف خضرة : تيس حلٍَّب، قال األصمعي: أنه احلُلَّب الذي تعتاده الظباء، يقال

  .تنبِسط على وجه األرض يسيل منها لنب إذا قطع شيء

سا، كما ال يقال عرق األكْحل وال عرق األبجل، للعرق، وال يقال ِعرق الن" هو النسا: "وقال األصمعي
صمغ السمر، والنساء يستعملنه يف الطراز ويسمينه دميِدما، وبعضهم يسميه دمادما، وهو " الدِوِدم"و

ما يب "فإذا قيل لك تعش قلت " ما يب تغد: "وإذا قيل لك تغد، قلت" دوِدم، ودواِدم"خطأ، إمنا هو 
تششاء: ، وال يقال"عما يب غَداء، وال ع.  
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إذا كنيت عن اآلدميني، بغري ألف والم، فإذا كنيت عن البهائم قلته باأللف " لقيت فالناً وفالنة: "تقول
وال تقول ذبابة، واجلميع " وقع يف الشراب ذُباب"ركبت الفُالن، وحلبت الفُالنة؛ وتقول : والالم، تقول

" آِخرةُ الرحِل والسرج"لكثري ِذبان، مثل قوهلم غراب وأغِْربةٌ وللجمع الكثري ِغربان، وهي القليل أِذبة، وا

  .وال يقال مؤخرة

    

فإذا أفردت " مها ألْيان"و" هذه خصية"إذا ثنيا، فإذا أفردت الواحدة قلت " مها خصيان: "قال أبو زيد
  : ألْيةٌ، وأنشد: قلت

لَفَتْ باهللا قَدحهال ُأِحب   هبز روقَص ياهإن طاَل خُص  

  : وقَصر ختفيف قَصر، وكل ما كان على فَعل أو فَِعلَ جيوز ختفيفه، وأنشد

  تَرتَج ألْياه ارِتجاج الوطِْب

  .من قال خصية قال خصيتان؛ ومن قال خصي قال خصيان: قال األصمعي

  .إذا جاء آخر القوم مبطئاً" جاء فالن إخِرياً"، و" دبِرياًجاء فالن: "قال أبو زيد

  .يبِغضه الناس على مثال ِمفْعاٍل، وكذلك فرس ِمشناء، والعامة تقول مشنأ" رجلٌ ِمشناء: "وعن أيب عبيدة

  .وال يقال ال يسوي" ال يساوي هذا الشيء درمهاً: "وتقول

  .بكذا، وال تقول هو يوزن مبال، وال وزنته بكذا" ننتهأز"، و"هو يزنُّ مبال: "وتقول

  : الغاية، قال القُحيف: ، وال يقال مد البصر، واملَدى"هو ِمني مدى البصِر: "وتقول

  مدى األبصاِر ِعلْيتُها الِفحال  بناتُ بناِت أعوج ملْجماتٌ

ع أتاين األسود واألمحر، وإمنا يراد أتاين مجيع الناس عربهم واملسمو" أتاين األسود واألبيض"ويقولون 
  .وعجمهم

  .كلمة رديئة وال حسنة: أي" كلَّمت فالناً فما رد علي سوداَء وال بيضاء: "ويقال

  .، وهو خطأ، إمنا يقال أكَلَين فححكته"حكَّين موضع كذا من جسدي: "ويقولون

  .قد شق بصر امليِت: هو خطأ، إمنا يقالو" شق امليت بصره: "ويقولون

فالنٌ أهلٌ لكذا، وأما املستأِهل فهو الذي يأخذ : وهو خطأ، إمنا يقال" فالن مستأِهل لكذا: "ويقولون
  : اإلهالة، قال الشاعر

 إن الَّذي َأنْفَقْتُ من ماِليه  ال بْل كُلي يا مي، واستَْأِهلي
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التخ عليهم أمرهم، : خمتلط، ومنه يقال: وهو خطأ، إمنا هو سكران ملْتخ، أي" لْطَخسكران م: "ويقولون
  .اختلط: أي

  .قد وفَرت ِعرضه أِفره وفْراً: واملسموع توفَر وحتمد، من قولك" تؤثَر وتحمد: "ويقولون

  .نا، كما يقال يتسخىوهو خطأ، إمنا هو يتندى علي" فالن يندى علينا: "ويقولون

  .يف سبيل اهللا أنت: وهو خطأ، إمنا يقال" يف سبيل اهللا عليك: "ويقولون

: وليس للحساب ها هنا وجه، إمنا الكالم ما كان ذاك يف ِحسباين، أي" مل يكن ذاك يف حسايب"ويقولون 

ِسبت، وقد جيوز على هذا أن حِسبت األمر ِحسباناً، ومنهم من جيعل اِحلساب مصدراً حل: يف ظين، يقال
  ".ما كان ذلك يف حسايب"يقال 

  .وهو خطأ، إمنا هو آهر الدواء الكي" آِخر الداء الكي: "ويقولون

يذهبون إىل أا ال تأكل حلم الثَّدي، وإمنا هو وال تأكل بثدييها، " جتوع احلُرة وال تأكل ثدييها: "ويقولون
  .لك األجرال تسترضع فتأخذ على ذ: أي

 يف - بالتاء -يذهبون إىل النعمة، وإمنا هو فَِبها وِنعمت " إن فعلت كذا وكذا فَِبها وِنعمه: "ويقولون
 من - بكسر العني وتسكني امليم -فبها ونِعمت : الوقف، يريدون ونعمت اخلَصلَةُ، فحذفوا، وقال قوم

  .النعيم

  .خطَّةوإمنا هي " يف رأسه خطْبة: "ويقولون

  .يريدون مجاعتهم، واخلضراء الكتيبة" أباد اهللا خضراءهم: "ويقولون

وأصل الغضراء طينة خضراء : غَضارم وخريهم، قال األصمعي: إمنا هي غَضراءهم، أي: قال األصمعي
  .أنبطَ بئره يف غَضراء: عِلكة، يقال

عند مقام اإلنسان، وجيعلون القدم ههنا احلافَر، وإمنا هو يذهبون إىل أن النقد " النقْد عند احلافر: "ويقولون
يف :  أي"أِئنا لَمردودونَ يف احلاِفرة": وقول اهللا عز وجلّ: عند أول كلمٍة، قال: أي" النقْد عند احلافرة"

  : أول أمرنا، ومن فسرها األرض فإىل هذا يذهب؛ ألنا منها بدأْنا، قال

  معاذَ اهللا من سفٍَه وعاِر  ٍع وشَيٍبعلى صلَ أحاِفرةً

  .أأرجع إىل ما كنت عليه يف شبايب من الغزل والصبا؟: كأنه قال

" خالك ذَم"يريدون وال يكون لك ذنب فيما فعلت، واملسموع و" افْعلْ كَذا وخالك ذَنب: "ويقولون

  .ال تذَم: أي

حني فعل فالن كذا، وإمنا أصل : ويتومهونه" ت كذا وكذامعدى أنْ فَعلَ فالن كذا صنع: "ويقولون
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  ".ما عدا أن فعلَ كذا حىت فعلت كذا"الكلمة 

    

حتريكُك الرجلَ عليه : ، وهو خطأ، إمنا الراكض الرجلُ، والركْض"ركَض الدابةُ والفرس: "ويقولون
  .ركَضت الفرس فَعدا: ليعدو، ويقال

  .وإمنا هو حِلبت" ِت الشاةُ عشرة أرطاٍلحلَب: "ويقولون

يقال رجل دائن، إذا كثرما عليه من الديِن، وقد دان فهو يدين ديناً، وال يقال من الدين : قال األصمعي
دين املِلك فهو مِدين إذا دان له الناس، : ِدين فهو مدين وال مديون إذا كثر عليه الدين، ولكن يقال

  . إذا أخذ بالدين فهو مدان- مشدداً -ادانَ الرجل : لويقا

وال يقال امتحى، " امحى الكتاب"ال بلْ لشانئك، و: والعامة تقول" افْعلْ ذاك ال أبا لشانئك"ويقولون 
  .مجاعة جمٍع، وال يكون بأمجِعكم، وغريه جييزها: واألجمع" قُوموا بأجمِعكم"

  .أنت من السِفلة: وذلك خطأ؛ ألن السِفلَة مجاعة، والصواب أن تقول" ت سِفلَةٌأن"وتقول العامة 

"سدل، والعوام تقول" عغر البجقال الشاعر: ز ،دع :  

  على الَّتي بين الِحماِر والفَرس  حملْتَ بزتي على عدس إذا

   ُأبالي من غَزا ومن جلَس فما

  : فسماه بزجِره، وقال ابن مفَرغ اِحلميري لبغلتهعلى بغل، : أي

سدةٌ عاٍد عليِك إماربِملين طَليقُ  ما ِلعِت وهذا تَحونَج  

  .والعامة تقول القَيلُولة، وذلك خطأ، إمنا القيلولة نوم نصف النهار" سألته اإلقالَةَ يف البيع"

ألنه منسوب إىل منِبج، وفتحت باؤه يف النسب ألنه خرج خمرج وال يقال أنبجاين " كساء منبجاين"
راِنيبخوم ،ظَراِنينم.  

  : قال الشاعر" هو الدرياق"، وال يقال باح، و"رجل أبح"و

  متَى ما تُلَين ِعظامي تَِلن  ِبصهباء ِدرياقٍَة سقَتْني

  . يقال ِحندقوقَينبطي معرب، وال" احلَندقوق"وهو 

  ى والعامة تعديه عد صفة أو بغيره، والعامة ال تعديه أو ال يى بحرفباب ما يعد

  .مفروح به: أفْرحين الشيء، وال يقال مفروح، إال أن تقول: ألنه يقال" ما سرين بذاك مفِْرح: "يقال

  .مستفاض فيه: ال مستفاض، إال أن يقالألنه من استفاض احلديثُ، وال يق" هو حديث مستفيض"ويقال 
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إياك وكذا، وال : وال تقول إياك أن تفعل كذا بال واو، أال ترى أنك تقول" إياك وأن تفعل كذا: "وتقول
  : إياك كذا، وقد جاء يف الشعر وهو قليل، وقال الشاعر: يقال

  ناوإياك المحاين أن تَحي  َأال أبِلغْ أبا عمٍرو رسوالً

فَذَبحوها وما كادوا ": وال تقول كاد فالن أن يفعل كذا، قال اهللا تعاىل" كاد فالن يفعل كذا: "وتقول
  :  وقد جاء يف الشعر وهو قليل، قال الشاعر"يفْعلونَ

  قَد كاد ِمن طوِل الِبلَى أن يمصحا

وال يقال سخرت به، قال اهللا "  سِخرت منهقد"وال يقال بني بأهله، ويقال " بنى فالنٌ على أهله"ويقال 
  ."سِخر اهللا ِمنهم":  وقال"إنْ تسخروا منا فإنا نسخر ِمنكُم كما تسخرون": عز وجلّ

وال يقال فرقتك وال " فَِرقْت منك"و" فَِزعت منك: "وال تقول طوباك، وتقول" طوىب لك: "وتقول
وال يقال رميت بالقوس إال " رميت عن القوس"، ويقال "ِخفْتك"و" ِهبتك" و"خِشيتك: "فِزعتك، ويقال

  : ، وال يقال عيرتين بكذا، قال النابغة"عيرتين كذا: "أن تلْقيها من يدك، وتقول

  وهْل علي بأن أخْشاك ِمن عاِر  بنو ذُبيان رهبتَه وعيرتْني

  : وقال املتلمس

ريىتُعتَر ي ِرجاٌل ولَنما  ني أمتَكري ٍم إالَّ بَأنأخا كَر 

  : وقالت ليلى األخيلية

  وأي حصاٍن ال يقاُل لها هال  داء بُأمك مثلُه أعيرتَني

  باب ما يتكلم به مثنى، والعامة تتكلم بالواحد منه 

" اشتريت ِمقراضيِن" ألن الزوج ها هنا الفرد، ويقال وال يقال زوج نعال؛" اشتريت زوجي ِنعاِل"يقال 

جاءت املرأة "و" مها أخوان توأمان"وال يقال ِمقراض وال ِمقص وال جلَم، ويقال " جلمين"و" ِمقصني"و
  .وال يقال توأم؛ إمنا التوأم أحدمها" بتوأَمين

  هما فع أضباب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس

  .إذا جف، وقَحلَ أجود" قَِحلَ الشيء"، ونقَمت فأنا أنِقم أجود ويقولون "نِقمت عليه": يقولون

    

  .وشِملَهم أجود" شملَهم األمر"ودِهمهم أجود، ويقولون " دهمهم األمر: "ويقولون
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ضِللْت، وضلَلْت أجود، ويقولون "وغريه، وحذَق أجود، ويقولون " حِذق الغالم القرآن: "ويقولون
"أغْوي أجود، ويقولون "غَويت تيوغَو ،"ِللْتأجود، ويقولون " ز لَلْتوز"تأجود، فأنا "لَِغب تبولَغ ،

واألجود زِكنت " زكَنت إىل األمر"يسِفد، وسفِد يسفَد أجود، ويقولون " سفَد الطائر"ألْغب، ويقولون 
  .أزكَن

، واألجود غَِصصت، "غَصصت باللقمة"، واألجود مِسست أمس، ويقولون "مسست أِمس: "ويقولون
شحب "واألجود جِرعت، ويقولون " جرعت املاء"، ويقولون "بِجحت"واألجود " بجحت"ويقولون 

ما عسيت أن " رعف يرعف، ويقولون واألجود" رعف الرجل"واألجود شحب يشحب، ويقولون " لونه
فأنا " قد ضننت"واألجود قد فَسد، ويقولون " قد فَسد الشيء"واألجود ما عسيت، ويقولون " أصنع

" سخن املاء"واألجود طَهرت تطْهر، و" طَهرِت املرأة"أِضن، واألجود ضِننت فأنا أضن، ويقولون 

سن يخن، ويقولون واألجود سشاربه"خ شاربه، ويقولون " طُر ب"واألجود طَرغَر مهأصابه س "

بواألجود غَر.  

" ِحبر"واألجود حفْر ساكنة، ويقولون للعامل " بفيه حفَر"واألجود الشمع، ويقولون " الشمع"ويقولون 

  .واألجود حبر

قطعت "واألجود على ذُكٍْر، ويقولون " ني على ِذكٍْرأنت م"واألجود صفْر، ويقولون " ِصفْر: "ويقولون
" ِنطْع"واألجود ِضلَع، و" ِضلْع"واألجود ِقمع، و" ِقمع"واألجود على السِرق، ويقولون " يده على السرق

  .واِجلوار أجود" فالن حسن اجلَوار"واألجود ِنطَع، و

لعشوة أجود، والكسائي ال يعرف الفتح فيها، ويقولون بالفتح، والِعشوة وا" أوطأته العشوة"ويقولون 
  .واألجود رفْقَة" ِرفْقَة"

" ِسفْلَةُ الناس"واألجود كَِلمة، و" ِكلْمة"واألجود ِقطَنة، و" ِقطْنة"واألجود حِصبة، و" حصبة"ويقولون 

  .واألجود لَِبنة" ِلبنة"ِعدة، وواألجود م" ِمعدة"واألجود ضِبنة، و" ِضبنةُ الرجل"واألجود سفلة، و

" ِدجاجة"واألجود منعة، ويقولون " هو يف منعة"واألجود اللَّهجة، و" هو فصيح اللَّهجة"ويقولون 

  .واألجود دجاجة ودجاج" ِدجاج"و

ال ما قَوامي إ"واألجود ِخوان، ويقولون " خوان"واألجود ِسداد، ويقولون " سداد من عوٍز"ويقولون 
  .والوثَاق أجود" الِوثاق"واألجود ما ِقوامي، ويقولون " بكذا

" اجلَنازة"واألجود سقْط، ويقولون " واألجود عوار، ويقولون للولد ِسقْط" ما بالثوب عوار"ويقولون 

واألجود " اِحلفاوة"واألجود ما داللتك، ويقولون " ما ِداللتك على كذا"واألجود اِجلنازة، ويقولون 
" مسقاة"و" مرقاة"واألجود " ِمسقاة"و" ِمرقاة"واألجود طُالوة، ويقولون " عليه طَالوة"احلَفاوةُ، ويقولون 
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  .لضرب من الطيب، واألجود راِمك" الرامك"ويقولون 

 بكسر -" ةِطنفَس"، و"ِطنِفسة"و" طَنفَسة"واألجود األرِبعاء بكسر الباء، ويقولون " يوم اربعاِء"ويقولون 
" الرصاص"والرضاع أجود ويقولون " الرضاع"واألجود برقُع، ويقولون " برقَع" أجود، ويقولون -الطاء 

والسوار أجود، ويقولون " سوار املرأة"واحلَصاد أجود، ويقولون " اِحلصاد"والرصاص أجود ويقولون 
نصحتك، "وفَص اخلامت أجود، ويقولون " امتِفص اخل"وقُصاص أجود، ويقولون " ِقصاص الشعر"

: ، وقال عز امسه"اشكُر يل وِلواِلديك": واألجود نصحت لك وشكرت لك، قال اهللا تعاىل" وشكرتك

"لَكُم حصوقال النابغة يف اللغة األخرى"وأن  :  

   وساِئليرسولي ولم تَنْجح لَديِهم  نَصحتُ بني عوٍف فَلَم يتَقَبلوا

    

" فالن أحيل من فالن"واألجود جاء فالن، بطرح إذْ، ويقولون " بينا حنن كذلك إذ جاء فالن"ويقولون 

من احليلَة، واألجود أحولُ؛ ألن أصل احلرف الواو، ومنه احلَول والقوة، وأصل الياء يف احليلة الواو، 
واألجود الزب " ضربةُ الزم"، وهي رديئة، ويقولون أحيلُ من فالن: وقُلبت للكسرة ياًء، وقد يقال

واألجود زوج " هذه زوجة الرجل" ويقولون للمرأة "من طني الِزٍب": الثابت، قال اهللا تعاىل: والالزب
، "يا آدم اسكُن أنت وزوجك اجلَنة":  وقال عز وجلّ"أمِسك عليك زوجك": الرجل، قال اهللا تعاىل

  : جة قليلة، قال الفرزدقوزو

  كَساٍع إلى ُأسِد الشَّرى يستَبيلُها  فإن الذي يسعى ِليفْسد زوجتي

  : دنياً أيضاً قال النابغة: وِدنياً أجود، ويقال" هو ابن عمي ِدنيةً"ويقولون 

 اِذِبقَوم بأسهم غير ك ُأولِئك  بنُو عمِه دنْياً وعمرو بن عاِمٍر

  . أجود- بامليم -وامتقع " انتِقع لونه"ويقولون 

  باب ما يغير من أسماء الناس 

بفتح العني، " علْوان"مفتوح الظاء، وال يكسر، وهو " ظَبيان"مسكن اهلاء، وال يفتح، وهو " وهب"هو 
دال قول األصمعي بفتح ال" دحية الكليب"بكسر الكاف، وال يفتح، وهو " ِكسرى"وال يضم، وهو 

  .وال يعرف جفينة وال حفَينة" عند جهينة اخلرب اليقني"وحده، و

األصمعي" :رصن تخه من املسانّ، وهو " هو بم"هكذا مسعت قُرة بن خالد يقول وغريزبكسر " أبو املُه
بكسر " أبو ِمجلَز"لف والالم، وهو ابن أيب العروبة باأل"بفتح النون، و" عاصم بن أيب النجود"الزاي، و
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حبِطي، : بكسر الباء؛ ألم من ولد احلارث احلَِبط، فإذا نسبت قلت" احلَِبطات"وهم " شرحبيل"امليم، و
بالتنوين، منسوب إىل القارِة وال " ابن عبٍد القاري"بفتح الالم، وهو " ابن اجلُلَندى"ففتحت الباء، وهو 

بالفتح، وال " عامر بن ضبارة"منسوب إىل سحتٍن قبيل باليمن أو بلد، وهو " ن السحتينفال"يضاف، وهو 
  .بفتح اجليم، منسوب إىل جلود، وأحسبها قرية بإفريقية" اجلَلُوِدي"يضم، وهو 

أبو "باهلمز، و" اءالسموأَل بن عادي"باهلمز، و" رؤبةُ بن العجاج"بضم أوله، وال يفتح، وهو " فَراِفصة"و
أَزد "، و"مهنأ"، وهو "هالل بن إساٍف"باهلمز، و" ِرئَاب"باهلمز، و" عاِمر بن لؤي"باهلمز، و" جزء

  .وال يقال عائذ اهللا" بنو عيِذ اهللا"، وهم "طَيء"و" شنوَءةَ

مشدد " حري"بالفتح، و" موهب"بالضم وكسر النون، و" مكِْنف"وال يقال بنو عيش، و" بنو عائش"و
بألف " عائشة"بال ألف، و" ريطَة"، وهي "ِذبيان"و" ذُبيان" كأنه نسب إىل احلر، ويقال -الياء والراء 

  .من ِكنانة، وإليهم نِسب أبو األسود الدؤيل" الدِئل"يف عبد القيس، و" الديل"يف حنيفة و" الدول"و

وس: "قال ابن الكليبدوس"يف شيبان بالفتح، و" سديف طيء بالضم" س.  

  .الطَّيلَسان بالفتح" السدوس"بالضم، و" دوس"اسم الرجل : وقال األصمعي

  : بالفتح، وأنشد أبو عبيدة" سدوس"الطيالسة، اسم الرجل " السدوس"قال غري واحد غَِلطَ األصمعي 

  ا سنْدساً وسدوساكأن عليه  حتَّى شَتَتْ حبشيةً وداويتُها

: وإمنا هو بستان ابن معمر، قال األصمعي" بستانُ ابن عامٍر"هكذا أنشده أبو عبيدة وغريه، ويقولون 

  : سألت ابن أيب طرفة عن املَسد يف شعر اهلذيل

 النَّاب أخذته عفْر فَتَطْريح د  ألفيتُ أغلَب ِمن ُأسِد المسد حدي

  . ابن معمرهو بستان: فقال

  باب ما يغير من أسماء البالد 

  : احلجارة الرخوة، قال الفرزدق: مسكَّنة الصاد، وكسرها خطأ، والبصرة" هي البصرة"

  ما كانِت البصرِة الحمقاء لي وطَنا  لوال ابن عتبةَ عمرو والرجاء له

  .لذلك" ِبصِري"منا أجازوا يف النسب فكسروا الباء، وإ" الِبصر"فإذا حذفوا اهلاء قالوا 

  .أهل الكفور هم أهل القبور: القرية، ومنه قيل: ساكنة الفاء وال تفتح، والكَفْر" كَفْرتوثَى"وهي 

  .بفتح الالم، وال تسكن" مرج القَلَعة"وهي 

  .باليمن، كل ذلك بفتح ثانيه" برهوت"، و"سفَوان"، و"سلَعوس"، و"طَرسوس"وهي 
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بكسر األلف، " إرِمينية"بكسر الفاء، و" ِفلَسطني"بفتح امليم، و" ِدمشق"بفتح الراء والنون، و" النهروان"و
  .للمرتل بطريق مكة، بفتح امليم، وال تضم" العمق"بكسر األلف وامليم وهو " فالن إرِمين"و

"لَحمة"، و"أُفاِعية"بفتح امليم، و" املَسنفَة، وهي جب" أُسلَّة"ل بقرب ِطخبضم اهلمزة" اُألب.  

املنهل الذي " واحلَوأَب"بضم اهلمزة وتشديد النون، " اُألردنُّ"بضم القاف وتشديد الباء، وهي " قُطْربلٌ"و
 - بفتح احلاء وتسكني الواو ومهزة مفتوحة بعدها -نبحتها كالب احلَوأب : يقال. تسميه العامة احلَوب

ومها موضعان من أطراف اليمن، " نعاٍم"و" ِبرك"وال يقال رأس العني، وهو من أهل " أْس عٍنيهي ر"و
  .بنصب الالم" السيلَحون"وهي 

  .املوضع الذي يأكل فيه امللك ويشرب: تفسريه خرنقاه، أي" اخلورنق"و

ة معناه أخذه الفأس، كأنه ألشبه مل يوصل بالفارسي" طَبِرستان"كان له ثالث شعٍب، و" السدير ِسهِدِلي"و
  .إليه حىت قطع شجره

" بغْ"مدينة السالم؛ ألنه يسمع يف احلديث أن : وينهى عن ذلك، ويقول" بغداد"وكان األصمعي ال يقول 

  .عطية، بالفارسية، كأا عطيةُ الصنم" داد"صنم، و

  هذا آخر كتاب تقومي اللسان واحلمد هللا رب العاملني 

  ب األبنيةكتا

  أبنية األفعال 

  باتفاق المعنى " تلعأف"و" تلعف"باب 

  .فالن جاد مِجد: ويقال" أجد"و" جد فالنٌ يف أمره"

  .أالقَها"و" الق الدواة"

، وأنشد غريه للعباس بن عبد املطلب، رضي اهللا عنه، ميدح النيب صلى "أضاَء"و" ضاَء القمر: "قال الفراء
  :  عليه وعلى آلهاهللا

 وضاءتْ بنُورك اُألفقُ ض  أشرقَِت األر" أنتَ لَما ظَهرت

  ".ومأَ"و" أومأَ"، و"وحى"و" أوحى: "وقال الفراء

 "ما سلَكَكُم يف سقَر": قال اهللا عز وجلّ" أسلَكْته"و" سلَكْته"، و"أمحضته"و" محضته الود: "وقال غريه

  : ذيلوقال اهل
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  شَالَّ كما تَطْرد الجمالةُ الشّردا  إذا أسلَكُوهم في قُتَاِئدٍة حتَّى

    

" مددت الدواة"، "أنضره"و" نضر اهللا وجهه"، "آمره"و" أمر اهللا مالَه"، "أعمرها"و" عمر اهللا بك دارك"

إذا " أنهج"و" نهج الثوب"، "أخلَف"، و"خلَف اهللا عليك خبري"ال غري، " أمددته بالرجال"، و"أمددتها"و
" سمح الرجل"، "أخلَق"و" خلَق الثوب"، "أصمتوا"و" صمتوا"، و"أسكَتوا"و" سكَت القوم"بلي، و

إذا وقع، " أنسلَ"و"  الوبرنسلَ"، "أينعت"و" ينعِت الثمرة"إذا درس، " أمح"و" مح الكتاب"، "أسمح"و
إذا ركن، " أخلَد"و" خلَد إىل األرض"، "أقْطَرت"، و"قَطَرت عليه املاء"، "أسندت"و" سندت يف اجلبل"
" جلَب اجلرح"و" أنزفْتها"و" نزفْت البئر"، "أطْلَعت"و" طَلَعت على القوم"، "أعصفَت"و" عصفَِت الريح"

ساس "، "أفْتنته"و" فَتنته"كففته، : أي" أقْدعته"و" قَدعته"إذا صارت عليه جلبةٌ قشرة يابسة " أجلَب"و
إذا " أكْنبت"يداه و" كَنبت"، "أسريت"و" سريت"إذا دود، و" أداد"و" داد"إذا سوس، و" وأساس" الطعام

" حقَقْت األمر"إذا قل ماله، " أقْتر"الرجل و" قَتر"، "به ظناًأسأْت "و" سؤت به ظناً"اشتدت وغلظت، 

" شنقْت الِقربة"، "أزهى" "زها البسر"، "أبتته"و" بتت البيع"، "وأهرقْته" هرقْت املاء"و" أحقَقْته"و

" جمت الدابة، والركية"، "زكَىأ"، و"زكَا الزرع"، "أقْصر"و" قَصر عنه"إذا شددت رأسها، " أشنقْتها"و

، وأبو عبيدة يفرق بينهما "أُمطرنا"و" مِطرنا"، "أسارها"و" سار الدابة"، "أقَلْته"و" ِقلْته البيع"، "أجمت"و
، "زننتأ"و" زننت به خرياً"إذا أغضبته، " أحشمته"و" حشمته"إذا أظلم، " أغْسى"يغسو، و" غَسا الليل"
" عسرت الرجل"، "أخلَى"و" املكان" خال"من اجلرم، " أجرمت"و" جرمت"، "أجهده"و" جهده السري"

" سفَقْت الباب"، "أخفَق"و" خفَق الطائر جبناحيه"إذا طلبت الدين منه على عسرة، " أعسرته"و

، "أذْرت"و" ذَرِت الريح" "آجرته"و" أجرت الغالم"جع، ر: أي" أثَاب"و" ثَاب ِجسمه"، "أسفَقْته"و
ثَرى "، "أرجنت"و" رجنِت الشاة"، "أنبت"و" نبت البقل"، "أضجوا"و" ضجوا"، و"ألْغطُوا"و" لَغطُوا"

: ا استأصله، وقرئإذ" أسحته"و" سحته اهللا"إذا أعيا، " أزحف"و" زحف"إذا أيسر، " أثْرى"و" الرجل

عرض لك "، "أهديتها"و" هديت العروس"و" أجاحه"و" جاح اهللا ماله"، "فَيسحتكم"، و"فيسِحتكم"
  ".أعرض"و" اخلري

" حدق القوم به"، "أعقَمها"و" عقَم اهللا رِحمها"، "أَفْرزته"و" فَرزت الشيء"، "أحدت"و" حدِت املرأة"

إذا " أَجلَبوا"و" جلَبوا عليه"، "أَدجنت"و" دجنِت السماء"، "وخفْته"و" أَوخفْت اخلطمي" "أَحدقْوا"و
  .صاحوا

  ".أَوجرته"و" وجرته الدواء"، "وأالذُوا" الذُوا به"
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شار "، "أَمهرتها"و" مهرت املرأة" "أسعرين"و" سعرين شراً"، "أخم"و" خم"، و"أَصلَّ"و" صلَّ اللحم"
" صددت الرجل"إذا سكت، " أضب"و" ضب الرجل"، "أعذَره"و" عذَر الغالم"، "أشاره"و" العسل

  .إذا أنفذته" أَصردته"و" صردت السهم"، "أَصددته"و

ال " أَوفَيت الكيل"، و"أَوفَيت"و" وفَيت بالعهد"غري، وال " أَوعيت الطعام"، و"أَوعيته"و" وعيت العلم"
وقرئت " أحلَد"و" لَحد الرجل يف الدين"، و"أَلْحدته"و" لَحدت القرب"من الغلُول، " أَغْلَلْت"و" غَلَلْت"غري، 

" بشرت الرجل"، "يبدئ ويعيد" :، وقال اهللا عز وجلّ"وأبدأ" بدأ اهللا اخللق ""يلِْحدون" و"يلْحدون"

، "أدبر"و" دبر"و" أقْبلَ"قَبلَ و"إذا قشرت ما عليه، " أَبشرته"و" بشرت األدمي"إذا بشرته، و" أَبشرته"و
، "مجمعوا رأيه"و" أجمع القوم رأيهم"، "أَجهشت"و" جهشت يف البكاء"، و"وأوقَح" وقَح احلافر"
" بلَّ من مرضه"، "أحلَّ"و" حلَّ من إحرامه"، "أَعفَصتها"و" عفَصت القارورة" "أسملَ"، و"سملَ الثوب"

  .جنا: أي" أبلَّ"و

    

" طَافوا به"من املذي، " أَمذَيت"و" مذَيت"من املين، و" أَمنيت"و" منيت"، "أَثْويت"و" ثَويت عنده"

وقَعت "، و"أمر"و" مر الطعام"، "وأصر" "صر الفرس أذنه"، "أحالَ"و" حال يف منت فرسه"، "اأطَافُو"و
  ".أَوقَعت"يف القتال و" بالقوم

" مطْت عنه"، "أُغمي"و" غُِمي عليه"رميت بالنوى، "إذا أكلت التمر و" أَنويته"و" نويت النوى"

  .هذا قول أيب زيد" وأمطْته" ِمطْت غريي"لك تنحيت، وكذ" أَمطْت"و

" صعقَتهم السماء"، "أَقْمعته"و" قَمعت الرجل"غريي؛ ال غري، " أمطْت"أنا، و" ِمطْت: "وقال األصمعي

" مضين"، "أَحرمته"و" حرمته"إذا غططته، " أَقْمسته"و" قَمسته يف املاء"ألقت عليهم صاعقةً، " أصعقَتهم"و

  ".أمضين"و

  .باأللف، ومل يعرف غريه" أمضين"وقال األصمعي 

" جلَب اجلرح"إذا قشرته " أَنجيته"و" نجوت اجللد عن اللحم" "أَصلَيته"و" صلَيت الشيء يف النار"

  ".أَجننته"و" جننته يف القرب"إذا علته جلبة للربء و" أجلَب"و

"عبىرعليه احلم و" ت"تعبعليه احلمى"، و"أر تت"و" غَبعلى اخلمسني"، "أغَب تيمو"ر ،"تيمأَر "

، "أَرسنته"و" رسنته"، و"أَحكَمته"و" حكَمت الفرس"إذا أكلت الكأل، " أكَْألت"و" كَألت الناقة"زدت 
" أَخسرته"و" خسرت امليزان"، "أَجهرت"و" ت بالقولجهر"إذا اتسعت، " أرحبت"و" رحبت الدار"

" عند الِعرق"من الصقيع، " أُصِقعت"و" صِقعت األرض"، "أحِصر"من الغائظ و" حِصر الرجل"نقصته، 

، "أَفْرشته"و"  فراشاًفَرشته"إذا أوجرته الدواء، " أَلْخيته"و" لَخيت الغالم"إذا سال بالدم وأكثر، " أعند"و
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" هلَكْت الشيء"إذا كثر ولدها، " ، وأضنأَت"ضنأَِت املرأة"إذا أملته، " أصرته"و" صرت إيلَّ رأسه"

  ".أَهلَكْته"و

  : قال العجاج

  ومهمٍه هاِلِك من تَعرجا

  .من عرج فيه واحتبس هلك: رجني، أيهالك املُتع: أي: مبعىن مهلك، هذا قول أيب عبيدة، وقال غريه

وِضعت يف "، "أرفَل"و" رفَلَ يف مشيته" "أَزلْته"و" ِزلْت الشيء"إذا ثبت قائماً، " وأجذَى" جذَى الشيء"
  ".أُوِكست"و" وِكست"، و"أُوِضعت"و" مِلي

حلْت يف "مقصور ال غري، " أَويت إىل فالن"، و"آويته"و" أَويته"أعييت، " أَزحفْت"و" زحفْت يف املشي"
  .إذا وثبت عليه" أَحلْت"و" ظهر دابيت

، "وأوكَف" وكَف البيت"من قصر العشي، " أقْصرنا"و" قَصرنا"، "أَحوشت"و" حشت عليه الصيد"
  .نجع: أي" أحاك"و" حاك فيه القول"، "أخطَل"و" خِطلَ يف كالمه"

"سيفيغَم ته"و" دتدت السماء"، و"أَغْمشت"و" رشت"، "أرت"و" طَشعليه التراب"، "أطَش ِهلْت "

  ".أطَف"و" خذْ ما طف لك"، و"أنار"و" نار الشيء"، و"أَهلْت"و

" رت حىت ِعنتحفَ"، "أبانَ"و" بانَ"من احلَول، و" أحالَت"و" حالَت الدار"، "أشمس"و" شمس يومنا"

" سفَفْته"، "أَرملْته"و" رملْت احلصري"، "أَطْلَق"و" طَلَق يده باخلري"بلغت العيون، : أي" أَعينت"و

قَطَبت "، "أنعشه"و" نعشه اهللا"، "أَسعده"و" سعده اهللا"، "أبره"و" بر اهللا حجك"نسجته، " أَسفَفْته"و
  .من الشظاظ" أَشظَظْته"و" شظَظْت الوعاء"مزجته، " أَقْطَبته"و" الشراب

  ".أَتبلْه"و" تبلُه احلُب"، "أَلْمحته"و" لَمحته"، "أَرجعتها"و" رجعت يدي"

  : ، قال أبو ذؤيب"جلَوتهم"، و"أَجلْيتهم أنا"تنحوا عنه، و" وأجلَوا" جالَ القوم عن املوضع"

  ثُباٍت عليها ذُلُّها واكِْتَئابها  جالها باألياِم تَحيزتْ فلما

  .يعين مشتار العسل جالها عن موضعها بالدخان ليشتاره

خوِت "، "أَجفَلَت"و" جفَلَت الريح"، "أَسقْته"و" سقْت إليها الصداق"أشفَق، : أي" وأَالَح" الح الرجل"
  .إذا سقطت ومل متطر" وأخوت" النجوم

    

" غامت السماء"، "أصم"و" صم الرجل"، "وأذْرق" الطائر" ذَرق"أظلم، " أغْبش"و" غَبش الليل"

، "أَوعزت"و" وعزت إليك يف األمر"، "أَزفَفْتها"و" زفَفْت العروس"، "أخلَف"، و"خلَف فُوه"، "وأغامت
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  .إذا صار يف جوفه الداء" يِديُء"و" أداَء"شاء يشاء، ويداء، مثل " داَء الرجل"

إذا كففتها " أَشنقْتها"و" شنقَتُ الناقة"، "أَظْلَفْته"إذا مشيت يف احلُزونة حىت ال يرى، و" ظَلَفْت أثري"
  .من السناف" أَسنفْتها"و" سنفْتها"بزمامها، 

  .إذا كثر كالمه" أبقَقْت"و" قد بقَقْت يا رجل"دها، وكثر ول" أبقَّت"و" بقَِّت املرأة"

إذا صارت ِمقْحاداً، " أقْحدت"و" قَحدِت الناقة"إذا سرت عليها حىت زل، " أَحرثْتها"و" حرثْت الناقة"
  : قال طرفة" أوهنه"و" وهنه اهللا"وهي العظيمة السنام، 

  ي لستُ بموهوٍن فَِقرإنَّن  تَلْسنُِني ألْسنُها وإذا

  : وقال آخر

  إالَّ ِلتُوِهن آِمن العظِْم  سادتَنا بغيِر دٍم أقَتَلْتَ

  ".أَذْريته"، و"ذَروت احلب"، "أَصغيت"و" صغوت إىل الرجل"

ركَست "قضيتها، " هاأَنجزت"و" نجزت احلاجة"إذا أذبته، " أَجملْته"و" جملْت الشحم: "قال الفراء
 يروى يف التفسري ردهم إىل "واهللا أَركَسهم مبا كَسبوا": إذا رددته، قال اهللا تعاىل" أَركَسته"و" الشيء
  .كفرهم

  ".أمرأَين"و" مرأَين الطعام"، "أدلَعه"و" دلَع لسانه: "قال ابن األعرايب

  .من هذا" هو مِلطٌّ"و" اإللطاط: "وقول الناس" أَلَطَّ"دون احلق بالباطل، و" لَطَّ"وروي 

نِعم اهللا بك "، "أنكَرم"و" نِكرت القوم" "آلَفْته"و" أَِلفْت املكان"؛ "أَكْفَأْته"و" كَفَأْت اإلناء"ويروى 
، "أَوبأَت"و" وِبئَت األرض"، "أخصب"و" خصب"، "أجدب"و" جدب الوادي"، "أَنعم"و" عيناً

  ".أبقَلَت"و" بقَلَت"و" أعشبت"و" عِشبت"، و"أَحطَبت"و" حطَبت"و

إنَّ عذابك اجلد بالكفار "، ومنه "ألْحقْته"و" لَِحقْته"إذا اشتهت الفحل، " أضبعت"و" ضِبعت الناقة"و
لِْحقالحق: أي" م.  

ال يأكُلُه ": ، وقال اهللا عز وجلّ"أَخطَأْت"، "خطَئْت"، "أَزكَنته"و" زِكنت األمر"، "أقْوت"و" قَِويت الدار"
  ."إال اخلَاِطئُونَ

  : وقال الشاعر

وأنتَ رب خطئوني كعباد  وتُ بكَفَّيكنَايا، ال تَمالم 

  ".أنتن"و" نتن الشيء"، "أملَح"، و"ملَح املاء"، "أَردفْته"و" ردفْته"

  ".أمرع"و" مرع الوادي"من دوار الرأس " أُِدير به"و" ِدير بالرجل"، "عرتها"و" أعورت عينه"
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  ، باتفاق المعنى واختالفهما في التعدي تلعف وأتلعباب ف

" بت بالشيءذَه"، "نسأَ يف أجله"و" أنسأ اهللا أجله"، "أَرفَقْته"و" رفَقْت به"، "أَزريت به"و" زريت عليه"

  ".أجأْته"و" ِجئْت به"، "أَذْهبته"و

وما " تكلَّم فما سقَطَ حبرف"، "أَعلَيته"و" علَوت به" "أَخرجته"و" خرجت به"، "أَدخلْته"و" دخلْت به"
  ".أَغْفَلْته"و" غَفَلْت عنه"، "أسقَطَ حرفا"

، "ِشلْت به"و" أَشلْت احلجر"، "أشالَت ذَنبها"و" شالَت الناقةُ بذنبها"، "أجنه الليلُ"و" جن عليه الليلُ"
  ".لَوى رأسه"و" ألوى الرجل برأسه"

؛ فإذا أردت "غَببت عنهم"و" اغْببتهم"، "بذَوت عليهم"و" أبذَيت القوم"، "جفته ا"و" أَجفْته الطعنة"
أَرصدت "، و"ترقَّبته ا: "أي" أَرصدته"و" رصدته باملكافأة"بالتشديد، " غَببت"أنك دفعت عنهم قلت 

  .أعددت له" له

وغريه إرصاداً، " أَرصدت له باخلري"وغريه أرصده رصداً، وأنا راصده، و" رصدته باخلري: "قال أبو زيد
  .وأنا مرِصد له بذلك

  .وال يقال إال باأللف"  له باخلري والشرأَرصدت: "قال ابن األعرايب

  ضته للفعل رع:  الشيءتلعفباب أ

  : عرضته للبيع، وأنشد" أبعت الشيء"عرضته للقتل، و" أَقْتلْت الرجل"

ِبعي نت فَميالكُم ضيتُ آالءاِع  فَربوادنَا بمج ساً فليسفَر 

  .مبعرض للبيع: أي

    

إذا أردت أنك أمسكتها للتجارة والبيع، فإن أردت أنك أخرجتها من " أَبعت اخليل: "تقول: الفراءوقال 
  ".ِبعتها"يدك قلت 

ساومت ا، فقس " عرضتها"أمسكتها للبيع، و: أي" أَعرضت الِعرضان: "وكذلك قالت العرب: قال
  .على هذا كل ما ورد عليك

  ته كذلك دجو:  الشيءتلعفباب أ
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وجدته حمموداً ومذموماً وِمخالفاً للوعد؛ وأتيت فالناً : أي" أَخلَفْته"و" أَذْممته"و" فأحمدته"أتيت فالناً 
إذا وجدته مقهوراً، " أَقْهرته"إذا وجدته كذلك، و" أَهوجته"و" أَنوكْته"و" أَحمقْته"و" أَجبنته"و" فأبخلْته"

   :وأنشد

  فأمسى حصين قد ُأِذلَّ وُأقِْهرا  حصين أن يسود ِجذَاعه تمنَّى

  : وقال األعشى

  فَمضى وَأخْلَفَ من قُتَيلَةَ موِعدا

  .وجده مخلَفاً: أي

: خاصمته حىت أفحمته، أي: وجدته مفْحماً ال يقول الشعر، ويقال: أي" فأفْحمته"هاجيت فالناً : ويقال

  .قطعته

قاتلناكم فما أجبناكم، وسأَلْناكم فما أبخلْناكم، : "وروي عن عمرو بن معد يكرب أنه قال لبين سليم
  .ما صادفنا كم جبناء، وال بخالء، وال مفحمني: أي" وهاجيناكم فما أفْحمناكم

إذا وجدا حية النبات وجدبةً ووحشةً " هاأَهيجت"و" أَوحشتها"و" أَحييتها"و" فأجدبتها"وأتيت األرض 
  : وهائجةَ النبات، وقال رؤبة

  وأهيج الخَلْصاء من ذاِت البرق

  .وجدها هائجة النبات: أي

   الشيء حان منه ذلك لعفباب أ

"املهر كَبركب، و" أَرالزرع"حان أن ي دصحصد، و" أَحالكرم"حان أن ي قطف، حان أن" أَقْطَفي 
أَنتجت "كذلك، و" أغَلُّوا"و" أجدوا"و" أَجزوا"حان أن يقِطفوا كرومهم، و" أَقْطَف القوم"وكذلك يقال 

" أحال القوم"أتى عليهم شهر، و" أَشهر القوم"حان فصحهم، و" أَفْصح النصارى"حان نتاجها، و" اخليل

  .أتى عليهم حول

  ، وأصابه ذلك  الشيء صار كذلكلعفباب أ

أَهزلَ "صار صاحب جرٍب، ونحاٍز، وحيال يف ماله، وكذلك : أي" أحالَ"و" أَنحز"و" أَجرب الرجل"
عطاشاً، : إذا صارت إبله ِحراراً، أي" أحر الرجل"إذا أصابت السنة أمواهلم فصارت مهازيل، و" الناس

أصابته " أَسنت"صارت الصحة يف ماله بعد العاهة، و" حأص"إذا صارت العاهة يف ماله، و" أعاه الرجل"و
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صاروا يف ريح الشمال، وكذلك " أَشملَ القوم"إذا أصابه القحط واليبس، و" أَيبس"و" أَقْحطَ"السنة، و
  .صاروا يف ربيع" أَربعوا"اجلَنوب والصبا والدبور، وأراحوا صاروا يف ريح، و

شِملوا، وجِنبوا، وصبوا، ودِبروا، : فُِعلوا فهم مفعولون، تقول: من هذا أصام قلتفإذا أردت أن شيئاً 
  .وِرحيوا، ورِبعوا

صاروا يف هذه األزمنة، فإذا أردت أم أقاموا هذه " أخرفُوا"و" أشتوا"و" أصافُوا"و" أربعوا: "وتقول
  .بعواصافُوا، وشتوا، وارت: األزمنة يف موضع قلت

صار ذلك عندهم كثرياً، " أبطَخوا"و" أقْثَؤا"و" ألْبؤا"و" وأتمروا" ألبنوا"و" أشحموا"و" أَلْحم القوم"و
  .صار فيها اخلَال واجلَىن والرعي" أرعت"و" أجنت"و" أخلَِت األرض"و

كثر " أَوقَر النخل"إذا صار فيه ذلك، و" أَشوك"و" أَخوص"و" أَدقَلَ"و" أَبلَح"و" أَحشف"و" أَبسر النخل"و
  .خنلةٌ موِقر وموِقرةٌ: محله، يقال

إذا أصاب الذئب شاةً من " أَفْرس الراعي"أصام رعد وبرق وغيم، و" أغْيموا"و" أبرقُوا"و" أَرعد القوم"و
" أكْسدوا"نفَقَت سوقهم، و" فَق القومأَن"صارت الفريضة فيها واجبةً، و" أَفْرضت املاشية"غنمه، و

  .خبيثٌ مخِبث: إذا صار أصحابه خبثاء وأهله، ولذلك قالوا" أَخبثَ الرجل"كَسدت سوقهم، و

صرنا يف وقت الظُّهر، : أي" أظْهرنا"قوي مقٍْو، و: إذا صارت إبله قوية، ولذلك قالوا" أَقْوى اجلمال"و
صار يف إبله " أَكْلَب الرجل"إذا صارت إبله تعاف املاء، و" الرجل" أعاف" أيضاً، ووسرنا يف ذلك الوقت

  .صارت العاهة يف ماله" أعوه"و" أعاَه"وهو شبيه باجلنون، و. الكلب

  .ماء مطِْلب: إذا بعد ومل ينل إال بطلب، يقال" أَطْلَب املاُء"شب ولده، و" أشب"مات ولده، و" أمات"و

  أتى بذلك، واتخذ ذلك "  الشيءلعفأ"اب ب

    

  .أتى مبا يذم عليه" أذَم"أتى خبسيس من الفعل، و" أخس الرجل"

 "فَالْتقَمه احلوت وهو مِليم": أتى مبا يالم عليه، فهو مِليم، قال اهللا عز وجلّ" أالم"أتى بقبيح، و" أَقْبح"و

  : وقال الشاعر

  اه فقد َأالَماومن يخْذُْل أخَ

" أطَالَت"و" أقصرت"أتيا بولد كيس، و" أكاسِت املرأة"و" أَكَاس الرجل"الرجل أتى بريبة، و" أراب"و

إذا " أَهرب الرجل"اتخذ ِتالداً من املال، و" أَتلَد الرجل"، "أحمقَت"و" أصبت"و" أذْكَرت"و" آنثَت"و
  .ولد أسود اللون" أَساد"و" أَسود"ولد سيداً، و" أَساد الرجل"هو مهرب، وجد يف الذَّهاب مذعوراً، ف
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  جعلت له ذلك " علت الشيءفأ"باب 

  : جعل هلا ما ترعاه، وأنشد أبو زيد: ، أي"أرعاها اهللا"و" أَرعيت املاشية"

  تأكُل من طَيٍب واهللا يرِعيها  ظَبيةٌ تَعطو إلى فَنٍَن كأنها

  .ينبت هلا ما ترعاه: أي

" أقْبره"، وقال أبو عبيدة "مثَّ أماته فأقْبره": جعلت له قرباً يدفن فيه، قال اهللا عز وجلّ" أَقْبرت الرجل"و

  .دفنته" قربته"أمر بأن يدفن فيه، و

  .اأعطيته إبالً يسوقه" أسقْته إبالً"أعطيته خيالً يقودها، " خيالً" أقَدت الرجل"و

أحلَبتك "اجعله يل سقاًء، : أي" أسِقِني إهابك"اجعله يل شفاًء، و: أي" أشِفِني عسالً"وحكى أبو عبيدة 
كل هذا إذا أردت أنك طلبته له، وأعنته عليه، فإن أردت " أبغيتك"، و"أحملتك"، و"أَعكَمتك"، و"الناقة

  .كَمتك الِعكْم، وحملْتكبغيتك، وحلَبتك، وع: أنك فعلت به ذلك قلت

بقطع األلف، " أبِغِني"ابتِغه يل، فإذا أردا أعني على طلبه قال : أي" ابِغِني خادماً"يقال : قال الفراء
يريد احلُب يل واكفين احللْب، " احلُبين"أحِلبين فقوله "و" احلُبين"و" أِملسين"و" املُسين ناراً"وكذلك 

فقس على هذا ما ورد " أعِكمين"و" اعِكمين"و" أحِملْين"و" احِملْين"ي عليه، وكذلك أعن" أحِلبين"و
  .عليك

  بمعنيين متضادين " أفعلت"و" أفعلت"باب 

" أَطْلَبت الرجل"نزعت عن األمر الذي شكاين له، و" أَشكَيته"أحوجته إىل الشكاية، و" أَشكَيت الرجل"

أسعفته مبا طلب، " أَطْلَبته"ماٌء مطِلب، إذا بعد فأحوج إىل طلبه و: لك قالواأحوجته إىل الطلب، ولذ
إذا فِزعوا إليك " أَفْزعتهم"إذا أحوجتهم إىل الفزع، و" أَفْزعتهم"أحللت م الفزع، و" أَفْزعت القوم"و

  .أخفيته وأعلنته" أَسررت الشيء"بلت وديعته ق" أَودعته"دفعته إليه وديعةً، و" أَودعت فالناً ماالً"فأعنتهم، 

  " ه غيرأفعل الشيء"في نفسه، و" أفعل الشيء"باب 

"غريها"و" أضاَءِت النار قال اجلعدي"أضاءت النار ، :  

 ملتبساً بالفؤاِد الِْتباساً ر  أضاءتْ لنا النَّار وجهاً أغ

ماالً " أفدت فالناً"استفدته، و: أي" أَفَدت ماالً"، و" املَضجعأقض عليه اهلم"و" أقض عليه املضجع"و
  .أعطيته إياه
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   غيره  الشيءلع، وفيء الشلعباب ف

"تمجعليهم غريي"على القوم، و" ه تمجباملكان"، و"ه تجت غريي"و" عجع."  

" فَغر فم الرجل"، "أدلَعه"و" دلَع لسانه: "األعرايبوروى ابن " دلَع الرجل لسانه"و" دلَع ِلسانُ الرجل"

  : قال العجاج" جبر الرجل اليد"و" جبرِت اليد"، "سار الرجل الدابة"و" سار الدابة"، "فَغر الرجل فمه"و

ربفَج اإلله ينالد ربقد ج  

" نقَص الشيء"، "رجنتها"و" رجنِت الناقة" "قَمسته"و" اءقَمس يف امل"، "غاض الرجل املاء"و" غاض املاء"

  ".مده ر آخر"و" مد النهر"، "ِزدته"و" زاد"و" نقَصته"و

  .أيضاً" أهبطْته"ويقال " هبطْته"و" هبطَ مثن السلعة"، "هدرته"و" هدر دم الرجل"

سرحت "، "كَسفَها اهللا عز وجلّ"و" كَسفَت الشمس"، "صددته"و" صد"، "رجعته"و" رجع الشيء"
عفَته "و" عفَا املرتلُ"و" عفَوته"كثُر، و: أي" عفَا الشيُء"، "رعيتها"و" رعت"، و"سرحتها"و" املاشية
املكان"، "الريح فساهللا"و" خ فَهسالشيء"، و"خ فَره"و" وتفَرو."  

    

"ى احلبالريح"و" ذَر هتيف السري"، "ذَر البعري فَعر"و" ر"هتفَى الرجل" "فَعه"و" نتفَيالشيء"، "ن ابع "

  ".أسعده"و" سعده اهللا"و" سِعد"و" شتره اهللا"و" شِتر"، "ثَرمه اهللا"و" ثَِرم الرجل"، "ِعبته"و

خسأَت الكلب، "، "أَفْتنته"و" فَتنته"و" فَتن الرجل"، "نشره اهللا"و" نشر الشيء"، "نزفْتها"و" نزفَت البئر"
  .فَخسأ

  ت بمعنيين متضادين لعت وفلعباب ف

شددته وأرخيته، " رتوت الشيء"اشتريته وِبعته، و" شريت الشيء"اشتريته وبعته، و" ِبعت الشيء"
  .مجعته وفرقته" شعبت الشيء"أظهرته وكتمته، " يءخفَيت الش"

" نِهلْت"غبت عنهم حىت ال يروين، " طَلَعت عنهم"أقبلت عليهم حىت يروين، و" طَلَعت على القوم"

  .قمت ولطئت باألرض" مثَلْت"عِطشت ورِويت، 

  : ِنمت، قال لبيد" هجدت"جدت سهرت، و: صلَّيت بالليل ومنت، وقال بعضهم" تهجدت"

  قاَل هجدنَا فقد طاَل السرى

  .نومنا: أي

"تنظَن " ،كَكْتتيقَّنت وش"قْتلَم "توحكتبت وم.  
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   لعفته فلعفباب أ

، "فَته فخافأَخ"أَفْزعته ففَِزع، و"، و"أَجلَسته فَجلَس"فخرج، و" أَخرجته"فدخل، و" أَدخلْته: "تقول
، هذا القياس، وقد جاء يف هذا انفَعلَ وافْتعلَ قال "أَمكَثْته فمكُثَ"، و"أجأته فجاء"، و"أجلْته فجالَ"و

  : الكُميت

  وال يِدي في حِميِت السكِْن تَنْدِخُل

  : وقال آخر

  نْجاِلبالخيِل تحتَ عجاِجها الم  الَّذي ورد الكالب مسوماً وأِبي

  ".اجلائل"و" تدخلُ"والقياس 

  ".أَقْحمته فانقَحم"، و"أَطْلَقْته فانطَلَق"، و"أَحرقْته فاحترق: "وقالوا

  .، وال يقال امتحى"محوته فانمحى: "ويقال

، "غَرمته وأَغْرمته فغِرم"، و"أَفْرحته ففِرح"و" فَرحته"وقد جييء الشيء منه على فعلته فيشرك أَفْعلْته، تقول 
  ".قَلَّلَهم اهللا وأقَلَّهم فَقَلُّوا"، و"فَزعته وأَفْزعته ففِزع"و

  ".نزل وأنزلَ"، وبني "قَلَّلَ وأكْثَر"، وبني "أقَلَّ وأكْثَر"وقد كان بعضهم يفرق بني 

  ".بشرته فأبشر"، و"أفْطَرفَطَّرته ف: "وقد جاء فَعلْته فأفْعلَ، وهو قليل؛ قالوا

   لعتل، وافعفه فانتلعباب ف

  ".صرفْته فانصرف"و" حطَمته فانحطَم"حسرته فانحسر و"و" كَسرته فانكَسر: "يقال

  ".ِكلْته فاكْتالَ"و"  فاعتدعددته"، و"رددته فارتد"، و"عزلْته فاعتزل: "ومنه ما يأيت على افتعل، قالوا

ال يقال : هذا قول سيبويه، وقال غريه". شويته فانشوى واشتوى: "ومنه ما جاء فيه هذان مجيعاً، قالوا
  ".غَممته فاغْتم وانغم"؛ ألن املشتوى هو الشاوي، واشتوى ِفعلُه، وقالوا "اشتوى"

، "اطَّرد"وال " فانطَرد"، وال تقول "طَردته فذهب"اً يف كل شيء، تقول وليس هذا مطّرد: قال سيبويه
  ".غَذَّيته فتغذَّى"، و"عشيته فتعشى"و" كَسرته فَتكَسر: "وتقول

   غيري تلعف، وأتلعباب ف

  ".أسمتها"و" بلسامِت اإل"، "أربضتها"و" ربضِت الغنم"، "أَبركْتها"و" بركَِت اإلبل"

تلَد "، "أخضته دابيت"و" خضت املاء"، "أَونيت غريي"و" ونيت يف األمر"، "أَكْمنت غريي"و" كَمنت"و
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: أي" رهن يل الشيء"، "أَوثَبت دابيت"و" وثَبت أنا املوضع"، "أَثْأَيته"و" ثَأَى اخلرز"، "أَتلَدته أنا"و" املال

وأنا " "رِهصت"، "أَوقَرتها"وأنا " وقَرت الدابة"، "أخنعتِني احلاجة"و" خنعت لك" "أَرهنته لك"م، وقا
  ".أَرعته"و" الطعام" راع"، "أنا أَثْقَبتها"و" ثَقَبِت النار"، "أَرهصتها

   أنا هتلع، وف الشيءلعفباب أ

ووبر البعري، إذا " أَنسلَ ريش الطائر"إذا تفرقوا، و" أَقْشع القوم"وكذلك " شعته الريحقَ"و" أَقْشع الغيم"
  .أنا" نزفْتها"إذا ذهب ماؤها، و" أَنزفَت البئر"نسالً " نسلْته أنا"سقط، و

    

مددته : أنا" شنقْته"إذا رفع رأسه، و" أَشنق البعري"أنا باملسح، و" مريتها"إذا در لبنها، و" أمرت الناقة"و
كَبه اهللا " و"أفَمن يمِشي مِكبا على وجِهِه": قال اهللا تعاىل". أكب على وجهه"بالزمام حىت رفع رأسه، و

  ."فَكُبت وجوههم يف الناِر": ، قال تعاىل"على وجهه

  باب معاني أبنية األفعال 

  عها ، ومواضتلعباب ف

، "، وبكَّرت وأَبكَرت"سميت وأَسميت"، و"وأَخبرت" خبرت"تأيت فَعلْت مبعىن أَفْعلْت، كقولك 
  ".كَذَّبت وأَكْذَبت"و

  ".كَثَّرت وأَكْثَرت"، و"قَلَّلْت وأَقْلَلْت"وكان الكسائي يفرق بينهما، وكذلك 

على أَفْع لْتوتدخل فَع تقول- إذا أردت تكثري العمل واملبالغة -لْت " :تدووج تدأج " وأَغْلَقْت
  ".أَقْفَلْت وقَفَّلْت"و" وغَلَّقْت" األبواب

آراباً، وكذلك " قَطَّعته"باثنني، و" قَطَعته: " فتقول- إذا أردت كثرة العمل -وتدخل فَعلْت على فَعلت 
" طَوفْت"و" جولْت يف البالد"إذا أكثرت اجلراحات يف جسده، و" جرحته وجرحته"و، "كَسرته وكَسرته"

: قال اهللا عز وجلّ" جلْت وطُفْت"إذا أردت كثرة التطواف واجلَوالن فيها؛ فإذا مل ترد الكثرة قلت 

"األبواب محةً لَهفَتٍن مداِت عنوقال تعاىل"ج  :"را األرضوفَجوناً" نيوقال الفرزدق"ع  :  

  حتَّى أتيتُ أبا عمرو بن عماِر  زلتُ َأفْتَح أبواباً وُأغِْلقُها ما

  .فجاء به خمففاً وهي مجاعة أبواب، وهو جائز، إال أن التشديد كان أحسن وأشبه باملعىن

يف طلب " أَعذَرت"قَصرت، و" فَرطْت"جزت املقدار و" أَفْرطْت: "وتأيت فَعلْت مضادةً ألفْعلْت، حنو
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نظفتها من القذى، " قَذَّيتها"ألقيت فيها القَذَى، و" أَقْذَيت العني"قَصرت، " عذَرت"بالغت، و: الشيء
  .قمت عليه يف مرضه" مرضته"فعلت به فعالً مرض منه، و" أَمرضته"و

" صبحت القوم"و" عشيته"و" غَذَّيته"و" سويته"و" علَّمته"و" كَلَّمته" حنو وتأيت فَعلْت ال يراد ا التكثري

  .أتيتهم صباحاً

نقلته على جهة " نميته"نقلته على جهة اإلصالح و" نميت احلديث"وتأيت فَعلْت خمالفة لفَعلْت، حنو 
  .جعل له جيباً" بهجي"قور جيبه، و" جاب القميص"اإلفساد، و

" فَسقْته"و" ظَلَّمته"و" خطَّأْته"و" سرقْته"و" جبنته"و" شجعته"وتأيت فَعلْت للشيء ترمي به الرجل، حنو 

  .إذا رميته بذلك" كَفَّرته"و" زنيته"و" فَجرته"و

حياك اهللا، ولبيك، وسقاك اهللا : إذا قلت له" سقَّيته"و" تهرعي"و" لَبيته"و" حييته"ومما يشبه ذلك قوهلم 
الغيثَ، ورعاك.  

  .أف:إذا قلت له " أَفَّفْت به"جدعاً، وعقْراً و: إذا قلت له" عقَّرته"و" جدعته"و" لَحنته"ومثل هذا 

  ، ومواضعها تلعفباب أ

 يف هذا املعىن؛ ألما يشتركان، كما دخلت فَعلْت عليها، - فَعلْت  يعين على-وقد تدخل أَفْعلْت عليها 
  .سقْياً: قلت له" سقَيته وأَسقَيته"إال أن ذلك قليل، قالوا 

  : قال ذو الرمة

  فما زلتُ أبكي عنده وُأخَاطبه  وقَفْتُ على ربٍع لميةَ نَاقِتي

 أحجاره ومالِعبه جاوبنيتُ  حتَّى كاد مما أبثُّه وُأسقيِه

جددت يف األمر، "، و"أَمحضته"، و"محضته الود"، و"أَشغلْته"و" شغلْته"وجتيء أَفْعلْت مبعىن فَعلت، حنو 
تددوأَج."  

، "عرفْتها" دت الضالةأَنش"و" جبرت العظم"و" أَجبرت فالناً على األمر"وجتيء أَفْعلْت خمالفة لفعلت، حنو 
  .طلبتها" نشدتها"و

" تِربت يداك"حللتها، و" أَنشطْتها"عقدا بأُنشوطة، و" نشطْت العقدة"وجتيء أَفْعلْت مضادة لفعلت، حنو 

  .أظهرته" خفَيته"سترته، و" أخفَيت الشيء"استغنت، و" أَتربت"افتقرت، و

  .عرضته للبيع" أَبعت الشيء"عرضته للقتل، و" أقتلت الرجل" عرضته للفعل، حنو وجتيء أَفْعلْت الشيء

" أَبخلْته"و" أَذْممته"وجدته حمموداً، و": أَحمدت الرجل"وجتيء أَفْعلْت الشيء وجدته كذلك، حنو 
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  .كذلك" أَحمقْته"و" أَجبنته"و

    

حان أن : أي" أقطَف الكرم"، و"أحصد الزرع"و" أركَب املهر" منه ذلك، حنو وجييء أفعلَ الشيء حانَ
  .يركب، وأن يحصد، وأن يقطف

إذا أصاب ماله اجلرب " أهزلَ"، و"أجرب الرجل"وجييء أفعل الشيء صار كذلك وأصابه ذلك، حنو 
  .صار يف رغد من العيش" أرغَد"واهلُزال، و

أتى " أخس"أتى مبا يذم عليه، وأالم أتى مبا يالم عليه، و" أذَم الرجل"ى بذلك، حنو وجييء أفعل الشيء أت
  .خبسيٍس من الفعل

" أَحلَبت الرجل"جعلت له قرب يدفن فيه، و" أَقْبرت الرجل"وجييء أَفْعلْت الشيء جعلت له ذلك، حنو 

  .أنبت هلا ما ترعاه" أرعى اهللا املاشية"جعلت له ما يركبه، و" أَركَبته"جعلت له ما حيلبه، و

  ، ومواضعها تلاعباب ف

أعفاك، : أي" عافَاك اهللا"قَتلَهم اهللا، و: أي" قَاتلَهم اهللا"تأيت فَاعلْت مبعىن فَعلْت وأَفْعلْت، كقولك 
" باعدته"مبعىن أشرفت، و" فْتشار"إذا أعطيته الدين مبعىن أدنته، و" داينت الرجل"، و"عاقَبت فالناً"و

  .أعليت: أي" عالَيت رحلي على الناقة"مبعىن جزته، و" جاوزته"مبعىن أبعدته، و

  ".ضاعفْت"و" ناولْت"و" ظَاهرت"و" سافَرت"وتأيت فَاعلْت من واحد بغري معىن فَعلْت وأَفْعلْت، تقول 

" سابقْته"و" نافَرته"و" خاصمته"و" قَاتلْته"ر ما تكون كذلك، حنو وتأيت فَاعلْت من اثنني، وأكث

  .وهذا كثري" ضاربته"و" صارعته"و

" نعمت وناعمت"و" بعدت وباعدت"و" ضعفْت وضاعفْت: "وقد تأيت فَاعلْت وفَعلت مبعىن واحد، قالوا

  .ناعمةامرأة منعمة، وم: ويقال

  ، ومواضعها تلاعفباب ت

" تجاورنا"مبعىن اقتتلنا، و" تقَاتلْنا"مبعىن اضطربنا، و" تضاربنا: "تأيت تفَاعلْت من اثنني مبعىن افتعلت، تقول

  .وارمتينا" ترامينا"اختصمنا، و"و" تخاصمنا"مبعىن التقينا، و" تالقَينا"مبعىن اجتورنا، و

تماريت يف "له و" تراَءيت"و" تقَاضيته: "يت تفَاعلْت من واحٍد كما جاءت فاعلْت من واحد، تقولوتأ
  ".تعاطَيت منه أمراً قبيحاً"، و"ذلك
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" تعاشيت"و" تعاميت"و" تجاهلْت"و" تغافَلْت"وتأيت تفَاعلْت مبعىن إظهارك ما لست عليه؛ حنو 

  : ، قال الشاعر"تخازرت"و" تغافَلْت"و" تعارجت"و

رتُ وما بي من خَزرإذا تَخَاز  

  .يدل على ما ذكرناه، وباهللا التوفيق" ما يب من خزر"فقوله 

  ، ومواضعها تلعفباب ت

" تجلَّدت"و" تشجعت"تأيت تفَعلْت مبعىن إدخالك نفسك يف أمر حىت تضاف إليه أو تصري من أهله، حنو 

تشبهت : أي" تدهقَنت"و" تنبلْت"و" تخشعت"صرت ذا مروءة، و: أي" تمرأْت"و" تبصرت"و
  : قال حامت طيء" تحلَّمت"بالدهاقني، و

لَّمهم تَحدواستبِق و ا  عن األدنينلَّمالحلم حتَّى تَح ولن تستطيع  

  : ، قال الراجز"تعربت"و" تنزرت"و" ستتقَي"و

  وقيس عيالن ومن تَقَيسا

فاملعىن أنك أظهرت احللم ولست " تحالَمت"وليس تفَعلْت يف هذا مبرتلة تفَاعلْت، أال ترى أنك تقول 
  .فاملعىن أنك التمست أن تصري حليماً" تحلَّمت"كذلك، وتقول 

تذَأَّبِت "، و"تجوزت عنه، وتجاوزت عنه"و" تعاطَيت"، و"تعطَّيت" تفَاعلْت وتفَعلْت مبعنى، تقول وتأيت
وأصله من الذئب إذا حذر من وجه : جاءت مرةً من ها هنا ومرة من ها هنا، قالوا: أي" الريح، وتذَاَءبت

  .شق علي، وهو من العقَبة الكَؤد: أي" وتكَاَءدِنيتكَأَّدين الشيء، "جاء من وجه آخر، و

" تبينت"، "تأَملْت"، "تبصرت"، و"تفَهمت"وتأيت تفعلت للشيء تأخذ منه الشيء بعد الشيء، حنو قولك 

وكله مبعىن " تخوفْته" "تخونته"، "قَّصتهتن"، "تعرقَته األيام"و" تفَوقْت"، "تحسيت"، و"تجرعت"، "تثَبت"و
تنجزت "فالنً، " تعهدت"عن األمر، " تقَعدت"و" تدخلْت"، "تحفَّظْت"و" تسمعت"، و"تنقَّصته"

، "تحسست"فهذا كله ليس عمل وقت واحد، ولكنه عمل شيء بعد شيء يف مهلة، وكذلك " حوائجي
"تسسجو"ت ،"تسسدو"ت ،"تززمالشراب" ت.  

    

  ، ومواضعها تلعفتباب اس
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تيقَّن "، "تكبر واستكرب"و" تعظَّم واستعظَم: "وقد تدخل استفْعلْت على بعض حروف تفَعلت، قالوا
  ".تنجز حوائجه واستنجز"، "تثبت واستثبت" "واستيقن

تمبعىن سألته ذلك، تقول وتأيت اس لْته"فْعتبهوتته يل، و: كذا أي" اسه"سألته ِهبتطَيعتسألته العطية، " اس
سألته أن " استخبرته"سألته اإلفهام، و" استفْهمته"سألته اإلعفاء، و" استعفَيته"سألته العتىب، و" استعتبته"و

" استخفَفْته"و" استبشرته"، و"استنزلْته" سألته أن خيرج أو خيرج ما عنده، وكذلك "استخرجته"خيربين، و

  .طلبت منه عجلته" استعجلْته"طلبت إليه العمل، و" استعملْته"طلبت خفَّته، و: أي

، "استعظَمته"، و"ستكْرمتها"أصبته جيداً، و: أي" استجدته"وتأيت استفْعلْت مبعىن وجدته كذلك، تقول 
  .إذا أصبته كذلك" استثْقَلْته"و" استخفَفْته"، و"استسمنته"و

، "استعاله"و" عالَ ِقرنه"كقولك قر، و" استقر يف مكانه"وتأيت استفْعلْت مبعىن فَعلت وأفعلت، تقول 
  : ى، قال الشاعراستقَ: أي" أخلَف"ألهله و" استخلَف"

  لمصفَرِة األشداِق حمِر الحواصِل  من بالٍد تَنُوفٍة ومستَخِْلفَاٍت

  .أراد القطا أا تستقي املاء لفراخها

استنسر "، و"استتيسِت الشاة"و" استنوق اجلمل"وتأيت استفعلت مبعىن التحول من حاٍل إىل حال، كقوهلم 
   .- حمرك الراء -صار ضرباً : أي" استضرب العسلُ"، و"البغاث

  ، ومواضعها تلباب افتع

أَنضجت، وكذلك : اختذت شواء، وشويت: أي" اشتويت"تأيت افتعلت مبعىن اختذت ذلك، تقول 
"تزبتت، و" اخزبت"وخخحت"وطبخت و" اطْبوذحبت، فذحبت" إذّب :تحبيحة اختذت ذ: قتلت، وإذّب

فمعناه " اكْتسب"اختذته حبيساً، وأما كسب فمعناه أصاب و" احتبسته"وحبسته كقولك ضبطته، و
  .مبرتلة االضطراب" االعتمال"تصرف وطَلَب، و

اجتذَب، "، وجذَب و"اقْتلَع"، وقَلَع و"اشتد"، و"افْتقَر"ويأيت افتعل ال يراد به شيء من هذا، وذلك 
  ".اقْترأْت"ت ووقرأ

  .مبرتلة جتاورنا" اجتورنا"مبرتلة تقَاتلنا وأشباهها و" اقْتتلْنا"وتأيت افتعلت مبعىن تفاعلت من اثنني، حنو 

  ت وأشباهها وما يتعدى من األفعال وما ال يتعدى لعوعباب اف

: فإذا أردت أن جتعل ذلك كثرياً عاماً قلت" أعشبت األرض"تأيت افْعوعلْت مبعىن املبالغة والتوكيد، تقول 

  : وهو يتعدى، قال الشاعر" اخشوشن"، وخشن و"احلَولَى"وكذلك حال و" اعشوشبت"
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  عن الضرع واحلَولَى ِدماثاً يرودها  أتَى عاماِن بعد انِْفصالِه فلما

  .ركبته: أي" اعروريت مين أمراً قبيحاً" وركبته عرياً،: أي" اعروريت الفَلُو"وقالوا 

  ".اعلَوطَه"وافْعولَ يتعدى، تقول 

  : فتصعرر، وأنشد" صعررته"وفعللت يتعدى، قالوا 

  سود كَحب الفُلْفُِل المصعرِر

  ".صومعته"، وفَوعلت حنو "جلْببته"و" دحرجته"و

، "ظرف"و" عظُم"و" كرم"و" مكُث"يتعدى إىل مفعول؛ ال تقول فَعلْته حنو وما كان على فَعلت فإنه ال 
فإن أصلها قَولْت معتلةً من فَعلت، حولت إليها ليغريوا " قُلْته"ألنه فعلت، وأما قوهلم " طُلْته"وال يقال 

  . قَولْت لكانت ألفاًحركة الفاء عن حاهلا لو مل تعتل؛ فلو مل حيولوها وجعلوها تعتل من فَعلت حنو

" انكَمشت"و" انطَلَقْت: "وما كان على انفَعلْت فإنه ال يتعدى إىل مفعول؛ ال تقول انفَعلْته، حنو

  ".انسلَكْت"و" انحدرت"و

" اشهببت"و" احماررت"و" احمررت: "وما كان على افْعلَلت وافْعالَلْت فإنه ال يتعدى، حنو

  ".اشهاببت"و

  .افعلَلته: ال تقول فيه" امشأززت"و" اطمأننت"ونظريه من بنات األربعة 

  ".احرنجمت"و" اسحنكَكت"وما كان على افعنللت فإنه ال يتعدى، حنو 

    

من القبح واحلسن، والشدة والضعف، واجلرأة واجلنب، والصغر والعظم، : واخلصال اليت تكون يف اإلنسان
" عظُم يعظُم"و" صغر يصغر"و" حسن حيسن"و" قبح يقُبح: "يت على فعل يفعل، وليست تتعدى، حنوتأ

وقال بعضهم " نضر وجهه ينضر: "وأشباه ذلك، وشذ منه شيء، فقالوا" وسرع يسرع" صعب يصعب"و
"نبجي نبلَم"و" جعي ِلملُ"و" عهجِهلَ يفْقَ"و" جي فَِقهلُ"و" هخبِخلَ يو" ب"هبني ِبهن."  

لببت "إال حرفاً حكاه يونس " شح يِشح"و" قلَّ يِقلُّ"و" ذلَّ يِذلُّ: "واملضاعف يستثقل فيه فَعل يفعلُ، حنو
لُبت "من اللب.  

   في الواو والياء بمعنى واحد - بفتح العين - تلعباب ف

ه، ومحوت الكتاب أحموه ومحيته أمحاه، وحثَوت التراب أحثُوه وحثَيته أحِثيه، كَنوت الرجل وكَنيت
إذا : إذا استخرجت ِنقْيه، وهو املخ، وعزوت الرجل وعزيته: وحنوت العود وحنيته، ونقَوت العظم ونقَيته
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تووقَن ،تذَيوه تذَوه إىل أبيه، وهتبسهانتيصا ولَحالع توها، ولَحتينم وقَنها، فأما :  الغترإذا قَش
من اللّوم فبالياء ال غري، وجبيت اخلَراج وجبوته ِجباية وجباوة، وزقَوت يا طائر وزقَيت، " لَحيت الرجل"

وقَلَي ت احلبت، وقَلَويغت وصوغت، وصيت يا رجل وطَغوتهوطَغينت الرجل ومونه، ومته، : تربتإذا اخ
قَشرته، وسحيته، : سبقْتهم، وسحوت الطني عن األرض، أي: وشأَوت القوم شأْواً وشأَيتهم، أي

دي وواً وما أحسن أته أتياً وأتتوه وأَتتيه، وأَتتيت اللحم وطَهوِي الناقة وكذلك تقول يف القرطاس، وطَه
إذا مددته حىت يتسع، وطَلَوت الطَلَى وطَلَيته مبعىن ربطْته برحله، : وأَتي يديها، ومأَوت السقاء ومأَيته

  .والطَّلَى والطَّال واحد

إذا :  إثاوةً وإثايةًإذا جعلت هلا حلياً، وحزوت الطري وحزيتها، وأَثَوت به وأَثَيت: وحلَوت املرأة وحلَيتها
وشيت به، ورثَيت الرجل ورثَوته، ورثَأْت أيضاً، وسخوت النار فأنا أسخوها سخواً وسخيت أسخى 

إذا سعطْته، : سخياً، وذلك إذا أوقَدت فاجتمع اجلمر والرماد ففرجته، لَخوت الصيب ولَخيته وأَلْخيته
  .، وقد يقاالن مجيعاًوأسعطته قليل

  باب أبنية من األفعال مختلفة بالياء والواو بمعنى واحد 

توهت "مالك تحوز كما تحوز احليةُ، وتحيز، و: احنَزت، وتقول: أي" تحوزت"و" تحيزت إىل فئة"
إذا " تصيح"و" تصوح البقل"، و"تبيغ"و" احبهتبوغ الدم بص"، و"طَيحته"و" طَوحته"، و"تيهته"و" الرجل

دوختهم "، و"شيطه"و" شوطه"، و"تضيع"و" تضوع رحيه"إذا اار، و" تهير"و" تهور اجلُرف"هاج، و
ما أَعيج من "، وقد مهزه قوم، بغري مهز" ال تاجلْ"و" ال تيجل"و" ال توجلْ"، و"ديختهم تدييخاً"و" تدوخياً

ما ألْتِفت إليه، مأخوذ : أي" ما أعوج بكالمه"ما أعبأ به، وأعبأ به، وبعضهم يقول : أي" كالمه بشيء
  ".عجت الناقة"من 

  باب ما يهمز أوله من األفعال، وال يهمز بمعنى واحد 

وال تنقُضوا األميانَ بعد ":  جل ثناؤهقال اهللا". وكَّدت عليهم وأكَّدت"، "أرشيت بينهم وورشت"
وهو " آكَفت احملار وأوكَفته"من الوقت، و" وقّت وأقّت"، و"ورخت الكتاب وأرخته"، و"توكيدها

أوسدت الكلب " باهلمز وغري اهلمز، و"موصدةٌ"وقرئ ". أوصدت الباب وآصدته"اإلكاف والِوكاف، و
  .يته بالصيدإذا أغر" وآسدته

إذا كانت " ناقةٌ أُجد"قَواين، من قوهلم : أي" احلمد هللا الذي آجدين بعد ضعف"يقال : قال األصمعي
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أغناين، من الواجد وهو الغِني، : أي" احلمد هللا الذي أوجدين بعد فقر"، و"وبناُء مؤجد"موثَقَةَ اخللق قوية 
دجعة، قال: والوالس :  

دمالواجِدالح هللا الغَِني   

  باب ما يهمز أوسطه من األفعال، وال يهمز بمعنى واحد 

    

"ى العودا و" ذَوذْوي ذُِويذْأى ذَأْواً وذأْياً، قال يونس" ذأى"يلغة : ي قَأْت يف الدرجة"وذَِويِقيت"ر"و" ر "

، وأما " السماء، ولن نؤِمن ِلرقيكأو ترقَى يف": قال اهللا عز وجلّ.  وترك اهلمزة أجود-بكسر القاف 
"قأْ الدمفمهموز، ويقال" ر قوءاً، : والدمعقأ ررقأ ير"و" تأممتك"كتمميتعمدتك، : أي" أممتك"و" ن
"أتاَوته"الرجل و" نياوأْته"و" نته"و" داريارو"د ،"طَأْتنبو" اح"تطَينبأت يف األمر"و" احوو" ر"تيور" ،
  ".أرجيته"و" أرجأْت األمر"و

" أخطَيت"و" أخطَأْت"، و"أرفَيت"و" أرفَأْت السفينة"، و"أومأْت"و" أوميت إىل فالن"وقد روى أيضاً 

  .، هذا بالواو وحده"رفَوت"و" رفَأْت الثوب"، و"أطفَيت"و" أَطْفَأت النار"و

  ى  بمعنتلع وفتلباب فع

"ناسيوم نن و" خن"يسخالشيء"، و"سخ لَحلُح"و" صلونه"، و"ص بحب" "شحشو"ي ،"بحلغة، " ش
  ".ت"طَهر"و" طَهرت املرأة"، و"رعف"، و"يرعف" رعف الرجل"، و"خثُر"، و"يخِثر" خثَر اللنب"و

  ".نبه"ينبه، و" هنب"، و"جبن"يجبن، و" جبن: "وحكى سيبويه عن بعضهم

  لت بمعنى عت وفلعباب ف

"ِفهس" "فَهست الصالة على املرأة"، و"سفُه يسفُه"و" يِرمو" ح مرحم"تت حترمرالرجل"، و"ح ِريس "

  .يسخو" سخو"يسخى و" سِخي"، و"سرو يسرو"يسرى، و

 وهذا حرف شاذ ال يعرف له - بالضم -ألُب " لَببت: "قولوروى سيبويه عن يونس أن بعض العرب ي
  .مثل؛ ألنه يستثقل يف املضاعف فَعل يفْعل

  ".خرق"و" خِرق"من األمسر، و" سمر"و" سِمر"، و"حمق"و" حِمق"و" عجف"و" عِجف"قد : قال الفراء

   لعف ويلعفباب فعل ي
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من املَعتبة، وكذلك هو من املشي على ثالث قوائم، " عتب يعِتب ويعتب"و" سعطَس يعطُس ويعِط"
" خرز يخِرز ويخرز"، "فَسق يفِْسق ويفْسق"و" هذَر يف منطقه يهذُر ويهِذر"و" رفَض يرفُض ويرِفض"و

". شرطَ يشرطُ ويشِرطُ"، و"ختن احلجام يخِتن ويختن"، و"وينفُرنفَر ينِفر "، و"رمز يرِمز ويرمز"و

عثَر يعِثر "و" فَتك يفِْتك ويفْتك"، و"عزفت نفسي عن الشيء تعِزف وتعزف"وكذلك هو من الشرائط 
برض يل من ماله "، و"عذَلَ يعِذلُ ويعذُلُ"، و"ويخفُقخفَق الفؤاد يخِفق "، و"أَبق يأِْبق ويأْبق"ويعثُر، و

ضربوي ِرضبو"ي ،"دنعوي ِندععن احلق ي دنطُه"، و"عمِمطُه وأَسطْت اجلدي أَسمو"س ،" ِلدتاملال ي لَدت
لُدته"و" ويلُبجه ويِلبجاملتاع ي لَبو"ج ،"حوي ِشرحي رشحرلُ"، و"شجحِجلُ ويحلَ الغراب يجح" ،

كَدم "إذا قشرها، و" نجب الشجرة ينِجبها وينجبها"، و"حسد ويحِسد ويحسد"، و"قَتر يقِْتر ويقْتر"و
مكْدوي كِْدمها"و" يكُنحِنكُها ويحالدابة ي كنإذا جعل الرسن يف فيها، و" ح"لَجخلُجخوت ِلجخت عينه ت "

عرم الغالم يعرم "إذا علته جلْبة للربء، و" جلَب اجلرح يجِلب ويجلُب"، و"ذَملَت الناقة تذِْملُ وتذْملُ"و
ِرمعو"وي ،"رقْدوي قِْدري رلُها"، و"قَدضعِضلُها ويعم يلَ األيضع" ِمشخوجهه ي شمخو ،شمخوي "

  ".جزر املاُء يجِزر ويجزر"، و"حزر النخل يحِزره ويحرزه"و

حدرت "نطَف ينطَف أيضاً، و"قطر، و" نطَف ينِطف وينطُف"إذا تزوج، و: أُهوال" أَهلَ يأِْهلُ ويأْهلُ"و
ذَبر الكتاب يذِْبره "مثله، و" فَطَرته"، و"ه وأَخمرهخمرت العجني أَخِمر"، و"الشيء أَحِدره وأَحدره

إذا طلبت الدين منه على " عسرت الرجل أَعِسره وأَعسره"كتبه، و: زبره يزِبره ويزبره أي"، و"ويذْبره
  .إذا جامعها" طَمثَ املرأةَ يطِْمثُها ويطْمثُها"عسرة، و

    

نخر "، إذا امته، و"أبنت الرجل آِبنه وآبنه"، و"ينسب بالنساء وينِسب"، وهو " ويقْنطُقَنطَ يقِْنطُ"و
رخنوي ِخرنه"، و"الرجل ينره وأَعِرنالبعري أَع تنره"، و"عه وأَقِْمررالرجل أَقْم تربكسر العني -" قَم - 

  .لغة

  ".هملَت عينه تهِملُ وتهملُ: "رقال األصمعي عن عيسى بن عم

 مكسور -ما كان على فَعلْت من ذوات التضعيف غري متعمد؛ فإن يفعل منه : ومن املضاعف، قال الفراء
  ".شححت أِشح"، و"خفَفْت أِخف"، و"عفَفْت أِعف" مثل -العني 

جم "، و"شب الفرش يِشب ويشب"، و"ِجيد ويجدجد : "وقد جاء بعضه باللغتني مجيعاً، قالوا: وقال غريه
موجي و"ِجيم ،"دويص ي يِصدعن و"صد ،"حويش يِشح شح."  

  ".فَحت األفعى تِفح وتفُح: "وعن أيب زيد

 فإن -دت رددت ومددت وعد:  مثل-وما كان على فَعلت من ذوات التضعيف متعدياً : قال الفراء
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منَّ احلديثَ "، و"شده يشده ويِشده"يفْعل منه مضموم، إال ثالثة أحرف نادرة جاءت باللغتني مجيعاً، وهي 
  ".علِّه يف الشراب يِعلُّه ويعلُّه"، و"ينمه ويِنمه

  ".بت الشيء يبته ويبته"وزاد غريه 

  .وجدة والِوجدان مجيعاً، وهو حرف شاذ ال نظري لهمن امل" وجد ويجد"ومن املعتل قالوا 

الطَ حبه "، "فَاحت الِقدر تفُوح وتِفيح"إذا ارتفع، و" طَما املاء يطمو ويطِمي"من ذوات الياء والواو 
ئت أماهلا، وقر" صار عنقَه يصورها ويِصريها"، و"طَباين الشيُء يطبوين ويطِبيين"، و"بقليب يلُوط ويِليط

من " غَار يغور ويِغري"عدلَ، و: أي" صاف عين يصوف ويِصيف" بضم الصاد وكسرها؛ و"فَصرهن إليك"
  .الدية، واالسم الِغريةُ، ومجعها ِغير

، وبينهما بون بعيد، وبين بعيد، وهذا يف فضل أحدمها على اآلخر؛ فإن "بانَ الرجلُ صاحبه يِبينه ويبونه"
  .أي ميريهم" غار أهلَه يِغريهم ويغورهم"ت القطيعة فالبين ال غري، وأرد

ضاره "، و"ماهِت الركية تموه وتِميه وتماه"، و"يِسيغ" أساغ"، واجليد "ساغَ الطعام يِسيغه ويسوغه"و
" فاخ يفُوخ ويِفيخ"إذا دافَه، و" ثهماثَ الشيَء فهو يموثه ويِمي"، و"الته يِليته ويلُوته"، و"يِضريه ويضوره

  .مثل فاح

"ِثيخثُوخ وتلُه يف الوحل ترج تو"ثاخ ،"ِفيديفُود وي ِميه"إذا مات، و" فادنوه ويمنا احلديثَ يمن."  

  ل عف ويلعف يلعباب ف

"حنجوي حنجالفؤاد ي حنج "مغُ ويضمغَ يضمغُإذا مال، وغُ"، و"ضبدغُ ويبدغَ يبغُ "، و"دبصغَ يبص
، "شخب اللنب يشخب ويشخب"، و"مخض اللنب يمخضه ويمخضه"و" سلَخ يسلُخ ويسلَخ"، "ويصبغُ

  ".شم يشم ويِشم"، و"رجح يرجح ويرجح"و

إذا " نحوت بصري أنحاه وأنحوه"إذا فتحته، و" ي أَشحاه وأشحوهشحوت فم"ومن ذوات الواو واأللف 
محوت "، و"سحوت الطني عن األرض أسحاه وأسحوه"، إذا اجترمت، و"بعوت أبعو وأبعى"صرفته، و

  ".اللوح أمحاه وأمحوه

   لعف ويلعف يلعباب ف

"ِنحموي حنمي حنو، "م"ِبحنوي حبنالكلب ي حبو"ن ،"طَحنوي ِطحنالثور ي طَحو"ن ،" قهناحلمار ي قهن
ِهقنو"وي ،"ِحجشوي جحشالبغلُ ي جحش" ،"ِهقشوي قهشي قهو"ش ،"ِهشنوي شهني شهو"ن ،" رطَح

  ".إذا ألقته، وتطِْحره" طَحرت العني قَذَاها تطْحره"و، إذا زحر، "يطْحر ويطِْحر طَِحرياً
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  ".عام إىل اللَّنب يعام ويعِيم"ومن املعتل 

، "ضرب يضِرب" فإن مستقبله بالكسر والضم، حنو - مفتوح العني -كل ما جاء على فَعلَ : وقالوا
وهي العني، والغني، واحلاء، واخلاء، واهلمزة،  -إال أن تكون الم الفعل أحد حروف احللق " قَتلَ يقْتل"و

فَخر "و" قَرع يقْرع"، و"نسخ ينسخ" فإن احلرف إذا جاء كذلك فرمبا جاء يفعل منه مفتوحاً، و-واهلاء 
رفْخأَلُ"، و"يسأَلَ يس" ،"ثْأَرثَأَر يو"و ،"رقْهي رو"قَه ،"بعني بعو"ن ،"ني رحنرو"ح ،"رفْغفمه ي رفَغ."  

    

صلَح "، و"ودخلَ يدخلُ"، "رجع يرِجع"، و"نزع ينِزع"، و"هنأَ يهِنئُ"ورمبا جاء يفعل على األصل، حنو 
  ".يصلُح

 يف ومل يأت فعل يفعلَ بالفتح يف املاضي واملستقبل إذا مل يكن فيه أحد حروف احللق الماً وال عيناً إال
والنحويون من البصريني " ركَن يركَن"، وزاد أبو عمرو "أبى يأبى"حرف واحد جاء نادراً، وهو 

  ".ركَن يركُن"و" رِكن يركَن: "والبغداديني يقولون

   لعف ويلعف يلعباب ف

"ِسبحوي بسحي ِسبو"ح ،"ِئسيوي أَسيي ِئسو"ي ،"ني ِعمنِعمنوي مو"ع ،"ِئسبوي أَسبي ِئسر " بضلْيا مع
- بالكسر -تكسر وسفالها تفتح، وقراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله يحِسب ويحِسبون 

.   

، "معِلم يعلَ"وهذه احلروف األربعة الساملة شواذ، وما سواها من فعل؛ فإن املستقبل منه يفْعلُ، حنو 
  ".عِجلَ يعجلُ"و

، "وِمق يِمق"، و"، ووِثق يِثق"، ووِلي يِلي"وِرم يِرم"فأما املعتل فمنه ما جاء ماضيه ومستقبله بالكسر، حنو 
  ".وِفق أمره يِفق"، و"وِري الزند يِري"، و"وِرثَ يِرثُ"، و"وِرع يِرع"و

   لعف ويلعف يلعباب ف

، وليس يف "يفْضلُ"؛ فإذا أرادوا املستقبل ضموا الضاد فقالوا "فَِضلَ منه شيٌء قليل"يقال : ل أبو عبيدةقا
". تموت"مث قالوا : فكسروا" ِمت"الكالم حرف من السامل يشبهه، وقد جاء من املعتل مثله؛ قالوا 

  ".تدوم"مث قالوا " ِدمت"وكذلك 

" ام"يد"و" يمات"وقالوا أيضاً ". حِذر يحذَر"مثل " فَِضلَ يفْضل"قول وروي أن من العرب من ي: قال
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  ".دمت تدوم"و" مت تموت"و" فَضلَ يفْضلُ"واألجود : قال

  ".فَِضلَ يفْضلُ"مثل " نِعم ينعم"بلغنا أن بعض العرب يقول : وقال سيبويه

  ضي، وفتحها في المضارع  بضم العين في المالعف يلعباب ف

كل ما كان على فَعلَ فمستقبله بالضم، ومل يأت غري ذلك إال يف حرف واحد من املعتل رواه سيبويه؛ 
  .فَعلْت تفْعلُ كما قالوا فَِعلْت تفعلُ يف فَِضلَ ويفْضلُ: فقالوا" كُدت تكَاد"بعض العرب يقول : قال

فإم أرادوا أن يفرقوا بني فعل الكَيد من املَِكيدة يف فَعلَ وبني فعل " ناكُد"أما الذين ضموا : وقال الفراء
من املكيدة، كما فرقوا بينهما يف يفْعلُ؛ " وقالوا ِكدنا القوم" كُدنا نفعل ذلك"الكَيد يف القرب فقالوا 

  ".يِكيد"ويف الثاين " يكَاد"فقالوا يف األول 

  ل دبباب الم

" استأديت عليه"، و"جدف"و" جدثٌ"احلية، والقرب " األين"و" األمي"، و"مدحته"مبعىن " تهمده: "قالوا

إذا " سمدة"و" سبد رأسه"واحد؛ " ثَناؤها"و" ِفناء الدار"، "أعِدين عليه"و" آِدين عليه"و" استعديت"و
، "مرده"يف املاء، و" مرثَ اخلبز"، و"جذَوت"و" جثَوت عليه"، "املغاثري"و" املَغافري"استأصله، وهي 

أخس "، و"شثْل"و" شثْن األصابع"إذا خرقه، وهو " هرته"فالن الستر، و" هرد"، و"نبذَ"و" نبض الِعرق"و
" مددت"سواء، و" جاحشت"و" جاحفْت عن الرجل"فهو خسيس وختيت، و" أخته"و" اهللا حظَّه

" دهدهت احلجر"إذا ضرب بنفسه األرض، " لُبط به"و" لُبج به"وهو املُّد واملت واملطُّ، و" متت"و

  ".ربته"، و"ربته"و" ربيت الصيب"، "دهديت"و

وهو " أَشرتها"و" وشرتها"و" نشرت اخلشبة"، "قَشرته"و" قَشوت العود"، "خراش"و" كلب ِهراٍش"
  .شار واملئشاراملن

"و" لص"ِلصت" ،"ت"و" طسطَس" ،"حوحا، و" قَمقُم حقْمي"هوها إذا رفع البعري رأسه فلم " قَمه قُمقْمي
" وصيت الشيء بالشيء"إذا أِزف وقَرب، " أجم"و" أحم خروجنا"، "أحمين"و" أهمين األمر"يشرب، 

  : رمة، ومنه قول ذي ال"وصلْته"و

  مقَاسمةٌ يشَتْقُّ َأنْصافَها السفْر  الليَل باأليام حتَّى صالتُنَا نَِصي

ثُرت "و" سرت إليه"، "نشصت"و" نشزت املرأة على زوجها"جبلَه، : أي" وطَامه" طانه اهللا على اخلري"
  : سواء قال الشماخ" نقَز"و" نفَز"، "إليه

 ِريع وإنلَمته النَّواِفزمنها أس  
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ِفزنا تيعين القوائم أل.  

    

" سكَنت الريح"و" جامد"و" املاء جاِمس"و". عانقته"و" عانشت الرجل"و". أفْرزتهم"و" أَفْزعتهم"

  : من قول أوس بن حجر" سكَرت"و

هاِكرفليستْ بطَلٍْق وال س  

"يف األرض"و" ثاخ اخدخل؛ قال أبو ذؤيبأي. سواء" س  :  

عبتَثُوخُ فيها اإلص فهي  

  ".هرقْته"املاء و" أَرقْت"سواء، " انتفَلت"و" انتفَيت من الشيء"

  ".سهكْته"الزعفران و" سحقْت" "لَِسق"و" لَِزق"و" لَِصق". "خمارهم"و" غُمار الناس: "قال الفراء

  لين؛ إذا اجتمعا باب إبدال الياء من أحد الحرفين المث

  : ؛ قال العجاج"تظَننت"من الظن؛ وأصله " تظَنيت"

رالباِزي إذا الباِزي كَس يتَقَض  

: املكاء:  قال أبو عبيدة"وما كانَ صالتهم عند البيِت إال مكَاًء وتصِديةً": أراد تقضض وقال اهللا عز وجلّ

إذا ": ات، وأصله من صددت أصد، ومنه قول اهللا عز وجلّالصفري، والتصدية التصفيق ورفع األصو
  .يِضجون ويِعجون؛ فجعل إحدى الدالني ياء:  أي"قومك منه يِصدونَ

  .إذا أقام به؛ فأبدل من إحدى الباءين ياء" ألب باملكان"هو من " لبيك"و

" املشية املُطَيطَاء"مد يده، ومنه : أي" تمطَّط"ه أصل" تمطَّى"، و"دسست"من " دساها: "قال أبو عبيدة

 وقال يف موضع "فليمِللْ وليه بالعدِل": قال اهللا جل ثناؤه". أملَيته"و". أَملَلْت الكتاب"وهي التبختر، و
  ."فهي تملَى عليِه بكْرةً وأِصيال": آخر

  باب اإلبدال من المشدد 

، من "تملَّلَ"واألصل " تملْملَ على فراشه"كُمة، وهي القَلَنسوة، واألصل تكَمم، ومن ال" تكَمكَم الرجل"
  : املَلَّة، وهي الرماد احلار، قال الشاعر

نُوبالج هِكرباتَتْ تُكَر  

  : من التكرير، وقول الفرزدق" تكَرره"وأصله 
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  ويخلفن ما ظن الغَيور المشَفْشَفُ

من " فَكُببوا" هي "فَكُبكُبوا فيها"، و"وأصله املُشفف" شفَّه احلزن"و" شفَّته الغيرة"املهزول هو من : أي
  ".كَببت الرجل على وجهه"

  باب ما أبدل من القوافي 

  : أنشدنيه أبو اجلراح: أنشد الفراء قال

 على األخْواِل واألعماِم إالَّ  واهللا ما فَضلي على الجيراِن

  : وأنشد غريه يف مثل ذلك

  يضرب ضرب السبط المقَاِديم  رب جعٍد فيهم لو تدِرين يا

  : وأنشد غريه

كأن نْقَضأصواتَ القَطَا الم  نْقَزا المصباللَّيِل أصواتُ الح  

  : وأنشد غريه

  لكَمرونَا ِعنْدها أو كَادوا  لوال شيخُنَا عباد واهللا

 كأنَّها ِملْطاطُ ِبفَيشٍَة  لما كُِره الِفرشَاطُ فَرشَطَ

  : وأنشد الفراء

نْقَذِّ كأنا المبشَطِّ  تحتَ درِعه ا رميتَ فوقهشَط  

  : السنام، وأنشده غريه: والشط

 كبير ال ُأطيقُ العنَّدا إنِّي  إذا رِجلتُ فاجعلُوِني وسطَا

   :وأنشد ابن األعرايب

ربنجِم الشّح أزه ولدنِخ  لم يالس م البيِت كريمميم  

  : وأنشد

  كأنَّها كَشْيةُ ضب في صقُع  من سالفِة ومن صدغْ قُبحِت

  : وأنشده غريه

  ُأس جراميز على وجاِذ  والعهد مذْ أقياِظ كأنَّها
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  .املشرف من األرض: احلوض الصغري، وِوجاذ: اجلُرموز

  : وأنشده غريه

  ال تَدع الدمن إذا الدمن طَفَا  الجنبيِن معطاء القَفَا حشْورةُ

   بجزٍع مثِل أثْباِج القَطَا إال

    

طَمس "، "أجحمت"و" أحجمت عن األمر"، "اضمحلَّ الشيء وامضحلَّ"، "جذَب وجبذَ"ومن املقلوب 
مالطريق وطَس "سرإذا د ،"ِثتاللحم ون أِنى"إذا أننت، " ثَِنتى الشيء يى يأيت، و" أنِئني"مثل أتإذا " آنَ ي

" حمت يومنا ومحت"إذا ضرا، : يقْعو" قاع الفحل على الناقة وقَعا عليها"، "بئر عميقَة ومِعيقَة"حان، 

عقاب "، "الصاعقة والصاقعة"وهي "  وصِقعصِعق الرجل"نظرت، : أي" شفَنت وشنفْت"إذا اشتد حره، 
اعتام "إذا أشرف، " الرجل على الشيء وأشفَى" أشاف"وهي ذات املخالب، " عقَنباةٌ وعبنقاةٌ وبعنقاةٌ

قول قطعته، ومنه " بتلْت الشيء وبلَته"إذا حبسه؛ " اعتاق األمر فالناً واعتقَاه"إذا اختار، " واعتمى
  : الشنفرى

 َأمها وإن تُحدثك تَبِلِت على  كأن لها في األرِض ِنسياً تَقُصه

  .تقطع: أي

هجهجت بالسبع وجهجهت به إذا صحت به وزجرته، "صرفه، : أي" لَفَت الرجل وجهه وفَتلَه"
من النقاوة، قال " انتقَى الشيء وانتاقَه "،"أهذَب يف املشي وأهبذَ"، و"تزحزحت عن املكان وتحزحزت"

  : الراجز

  مثَل الِقِسي انتَاقَها المنَقِّي

  .هو من النيقة: قال الكسائي

  .رعاين وراعين: مثل" راَءين الرجل ورآين"إذا أحزنك، و" ساءين األمر وسآين"

متفرقة، : أي" شواِئع وشواِعي"جاءت اخليل "  وأرغَلُأغْرلُ"، رجلٌ "غَرسه ورغَسه: "قال ابن األعرايب
  .إذا رفَق به" استدمى الرجل غرميه واستدامه"، "ثأداء ودأثَاء"األمة 

" عاٍث وعائث"و" عائق وعاٍق"، وعاقين عنه "هاٍر وهائر"، "الٍث والئث"، و"شاكي السالَح وشاِئك"

  .اجلانب واحلرف من كل شيء" الصبر والبصر"، و"ري، ومعجعمج يف الس"و" آٍن وآِئن"و

أنبضت القوس "، "ما أطيبه وأيطبه"، "قَلْقَلْت الرجلَ ولَقْلَقْته"إذا تقَدم، " استناع الشيُء واستنعى"
  .إذا أنت جذبت وترها مث أرسلته فصوت" وأنضبتها
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  : الم األعجميما تكلم به العامة من الك

" اخلَندريس"و: لون الذهب؛ قال: اخلمر، وأصله بالفارسية زركُون، أي" الزرجون: "قال األصمعي

  .وأحسبها بالرومية: اخلمر، قال" األسِفند"و" اإلسِفنط"اخلمر، و

بطية ابن اإلنسان، يقال يف اخللق، وأصله بالن" البرنساء"املرآة، بالرومية فيما أحسب، و" السجنجل"و: قال
العنق، وأصله " الكَرد"املغرفة، وأصله بالفارسية كفجليز، و" القَنشليل"ما أدري أي البرنساء هو، و: املثل

  : بالفارسية كُردن، وأنشد

  ضربناه دون األنْثَيين على الكَرِد  وكنَّا إذا القيسي نب عتُوده

  .ناناألذُ: واألنثيان

  .رمبا وافق األعجمي العريب: قال أبو عبيدة

  : الصحراء، وأنشد لألعشى" الدست"القُوة، و" الزور"صلب، و: أي" غَزل سخت: "قالوا

 بالدسِت أيكُم غَزال أعراب  قد علمتْ فارس وِحمير وال

  .يريد الصحراء، وهي دشت بالفارسية

هو اتفاق يقع بني : هب إىل أن يف القرآن شيئاً من غري لغة العرب، وكان يقولومل يكن أبو عبيدة يذ
البارد املننت، بلسان الترك، " الغساق"امليزان، بلغة الروم، و" الِقسطَاس"اللغتني، وكان غريه يزعم أن 

" الطُّور"جارة وطني، وح: أي" ِكلّ"و" سنك"بالفارسية " السجيل"الكُوة، بلسان احلبشة، و" اِملشكاة"و

  .البحر بالسريانية" اليم"اجلبل، بالسريانية، و

  .بكل لسان عريب وعجمي" التنور: "وروي عن ابن عباس أنه قال

  .التنور وجه األرض: وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال

" اليلْمق"جيد و: ير، وأصله بالفارسية سره أياحلر" السرق"احلمل، وأصله بالفارسية بره، و" البرق"و

وهو " البالَس"الصحيفة، وهي بالفارسية مهره، واِملسح " املُهرق"القَباء، وأصله بالفارسية يلْمه، و
  : بالفارسية بالس، قال لبيد

  قُردماِنياً وتَركاً كالبصْل  ذفراء تُرتَى بالعرا فخمةً

هي دروع، وأصله بالفارسية كَردماند، ومعناه : عبيدة هو قَباء حمشو، وروي عن غريه أنه قالوعن أيب 
  .عمل وبقي

  .بالفارسية، وهي بالعربية باِري وبوِري" البورياء"و

    : قال العجاج
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اِريلَّله البإذ ج كالخُص  

  .يصبقرية، وأصله بالفارسية شىب، وهو القم" السبيج"و

  : قال العجاج

  في المالِء البردجا" كما رأيت  التفَّ أو تَسبجا كالحِبشِّي

  : والربدج السبي، وهو بالفارسية برده، وقوله: قال

  عكْفَ النَِّبيط يلعبون الفَنْزجا

  : وهو بالفارسية بنجكَانْ، وقوله

  يوم خَراج يخِرج السمرجا

  .استخراج اخلراج يف ثالث مرات: أصله بالفارسية ِسه مره، أي: قال

  : وقوله

  مياحةً تَميح مشْياً رهوجا

  .الرهوج املشي السهلُ، وهو بالفارسية رهوار، أي ِهمالج: قال

  : وقوله

  وكان ما اهتض الِجحاف بهرجا

جرههالباطل، وهو بالفارسية: البرهبن .  

  .األكارع، وهو بالفارسية باا: ممدود" البالغاء"و

  .العود، وأصلها بالفارسية لُوة" األلُوة"و

  : وقال الشاعر، وهو أوس بن حجٍر

 الفَصاِفص بالنُّمي ِسفِْسير من  وقارفَتْ، وهي لم تجرب وباع لها

  .والسفِْسري بالفارسية السمار

  : وقال األعشى. القَواس، وهو بالفارسية كما نكْر" القَمنجر"و" املُقَمجر

  رجاَل إياٍد بأجياِدها  وبيداء تحسب أرآمها

: أي" بأجالدها"بالنبطية أو بالفارسية، وهو الكساء، واألصمعي يرويه " اجلوِدياء"أراد : قال أبو عبيدة

  .بشخوِصها وِخلَِقها

  : وقال امرؤ القيس. الفارسية كاروان، فعربوالقريوان وأصله ب
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  كأن َأسرابها الرعاُل  ذاِت قيرواٍن وغَارة

اِجلراب، وهو بالفارسية " البالة"و. معظم الشيء، والكاروان بالفارسية مجاعة الناس والقافلة: والقريوان
  .بالَه

  : وقال األعشى وذكر اخلمار

  ج واللَّيُل غاِمر جداِدها  راِمظَلَّته بالس أضاء

  : اخليوط املعقَّدة، وهو بالنبطية كُداد، قال أوس: اجلُداد

  إذا ضم جنْبيِه المخَاِرم رزدقُ  تَضمنها وهم ركُوب كأنَّه

  .سطر ممدود، وهو بالفارسية رسته" رزدق"

  : وقال رؤبة

  لرزدقَاضوابعاً تَرِمي بهن ا

  : ثوب ينسج على ِنريين، وهو بالفارسية دوابوذ قال الشماخ وذكر ظبية" الديابوذُ"و

  من قُرة العيِن مجتَابا ديابوِد  وابن أياٍم تُرببه كأنَّها

ذق، بالفارسية كُره، البازي، وهو الرجل احلا" الكُرز"جلد أسود، وهو بالفارسية رنده، و" اليرندج"و
" القُمقُم"و" التور"و" الطَّست"الريح، وأصله نبطي زيقاً، و" الصيق"وهو بالنبطية مِرنزي، و" ِمزعزى"و

  .فارسي" اهلَاِونُ"و" الطَّاِجن"و" الطَّاِبق"فارسي معرب، و" البستان"بالرومية، و

هذه " املُوق"و" املَوزج"و" اخلَندق"و" الديدبان"و" العسكر"و" املَرج"الربد واحلر، و" اجلَرم"و" الصرد"و
  .فارسية كلها عربت

قبة يف ثالث قباب متداخلة، : فارسي معرب، وأصله ساِديل، أي" السدير"إمنا هو بروانه، و" الفُرانق"و
إمنا " قَسي"ودرهم : ، قال"للجربز" قُربز"رجل : والعرب تقول. وهو الذي يسميه الناس ِسه ِديل، فأعرب

  .فضته رديئة صلبة ليست بلينة: هو فَعيلٌ من القَسوة، أي: هو تعريب قاش، ويقال

  : وقول األعشى يف النعمان

  حتَّى ماتَ وهو محرزقُ

  .حمبوس، أو حنو ذلك: هو بالنبطية هرزوقاً، أي: قالوا

  : وقول رؤبة

  شَخِْت المنْكَبيِن قُوِشفي جسِم 
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  : صغري، وهو بالفارسية كُوجك، فعربه، وقول العبدي" قوش: "قال

  كَدكَّاِن الدراِبنَِة المِطيِن

  .البوابون، واحدهم دربان بالفارسية" الدرابنة: "قال

  : وقول أبو دؤاد

ا سالِجالَل كَم نا عنهورِع اللَِّطي لَّ  فَسيخْداِرلبمِة الد 

  : ميسكه التخت، وقال الكُميت يصف بقرة: الثوب، وهو بالفارسية تخت دار، أي" الدخدار"

  تجلُو البواِرقُ عنْها صفْح دخْداِر

  .موضع الشرب، فأعرب: كان يسمى اخلُورنكاه، أي" اخلَورنق"و

  باب دخول بعض الصفات على بعض 

    : أنشد الكسائي" عالَ"وتدخل على " جئت من عنِدك: "تقول" عند"ى عل" ِمن"تدخل 

 به تقطَع أجواز الفَالَ نَوشاً  باتَتْ تَنُوشُ الحوض نَوشاً ِمن عالَ

  : قال ذو الرمة" عن"وتدخل على 

  إذا نَفَحتْ ِمن عن يميِن المشَاِرِق

  : وقال القطامي

يميِن الح نع ُلِمنةٌ قَبا نظريب  

  ".كانَ معها فانتزعته ِمن معها"و" كنت مع أصحاب ِلي فأقْبلْت ِمن معهم"وتقول : قال

  ".أَخذْته من كمكان ذلك: "مسعت بعض العرب يقول: وقال الكسائي

من عنده : كقولك"  ِمن معهجئت"، و"من فَوِقِه: "كقولك" ِجئْت ِمن عليه: "العرب تقول: قال سيبوبه
  : وقال مزاحم

  تَِصلُّ وعن قَيٍض ببيداء مجهِل  غَدتْ ِمن علَيِه بعد ما تم ِظمُؤها

وال : ، وقال الفراء"يف"تدخل على مجيع حروف الصفات، إال على الباء، والالم، و" ِمن: "وقال الكسائي
منا امتنعت العرب من إدخاهلا على الباء والالم؛ ألما قلَّتا فلم يتومهوا وإ: تدخل أيضاً عليها نفسها، قال

  .فيهما األمساء؛ ألنه ليس من أمساء العرب اسم على حرف، وأدخلت على الكاف؛ ألا يف معىن مثل

  : والباء تدخل على الكاف، قال الشاعر
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  رى ِوثَاباإذا ونَِت الركاب ج  ِبكَالِهراوِة َأعوجي وزعتُ

  : وقال امرؤ القيس

  تَصوب فيِه العين طَوراً وتَرتَقي  ِبكَابِن الماِء يجنب وسطَنا ورحنَا

  : مبثل ابن املاء، وأنشد سيبويه: كأنه قال

  وصاِلياِت كَكَما يَؤثْفَين

  فأدخل الكاف على الكاف، وأنشد القاسم بن معٍن 

  السحِق يدعو ِبِه الصدىعلَى كالخَِنيِب 

  باب دخول بعض الصفات مكان بعض

وألصِلبنكُم ": على إصبعي؛ قال اهللا عز وجلّ: أي" ال يدخل اخلامت يف إصبعي: "، تقول"على"مكان " يف"
  : على جذوع النخل، وقال الشاعر:  أي"يف جذُوِع النخِل

 عطَستْ شَيبان إالَّ بَأجدعا فَال  ٍةهم صلَبوا العبِدي في ِجذِْع نَخْلَ

  : وقال عنترة

  بطٌل كأن ِثيابه في سرحٍة

  .على سرحة من طوله: أي

  : ، قال النابغة"يف"مكان " إىل"و

  إلى الناِس مطِْلي ِبِه القار أجرب  تتركَنِّي بالوِعيِد كأنَّني فَالَ

  : يريد يف الناس، وقال طرفة

  إلى ِذروِة البيِت الكريِم المصمِد  يلْتَِق الحي الجميع تُالِقِني إنو

  .فيهم: أي" جلْست إىل القوم"يف ذروة البيت الكرمي الذي يصمد إليه ويقصد، ويقال : أي

  : مبعىن عنك، وقال القحيف العقيلي" رِضيت علَيك"، يقال "عن"مكان " علَى"و

  لَعمر اهللا َأعجبني ِرضاها  يتْ علي بنُو قُشَيٍررِض إذا

  : مبعىن عنها، قال" رميت علَى القوس"و

عمَأج عفَر يهها ولَيِمي عأر  

  : وقال ذو اإلصبع

لم لَمو ةً عليفْرِقال جا  تَععَأنَْل طَب لَمديقاً وُأوِذ ص  
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  : رعني، وقال اآلخ: أي

  وَأدبر لم يصدر بإدباِرِه ودي  ما امرٌؤ ولَّى علي بودِه إذا

  .ولَّى عني بوده: أي

  .مبعىن عنه" لَِهيت ِمن فالٍن"مبعىن عنه، و" حدثين فالنٌ ِمن فالٍن: "، يقال"عن"مكان " ِمن"و

عنه، :  أي"فاسأَلْ ِبِه خِبرياً":  السؤال؛ قال اهللا عز وجلّ، وإمنا تأيت الباء مبعىن عن بعد"عن"والباء مكان 
  : عنه، وقال علقمة بن عبدة: أي" أَتينا فالناً نسأَل ِبِه"ويقال 

َألُوني بالنِّساِء فإنَّني فإنتَس  اِء النِّساِء طَبيبوبَأد ِصيرب  

  : وقال ابن أمحر

  َأعارتْ عينُه أم لم تَعارا  ِبابِن َأحمر من رآه تُساِئُل

  : وأنشد أبو عمرو بن العالء لألخطل

  واسأْل بمصقَلَةَ البكِْري ما فَعال  المغَمر ال تسأْل بمصرِعِه دِع

  : وقال آخر

  بما زخَرتْ ِقدِري لَه حين ودعا  يسَأُل الضيفَ الغَريب إذا شَتَا وال

  : مبعىن بالقوس، قال امرؤ القيس" رميت عِن القوِس"كان الباء، يقال م" عن"و

  تَصد وتُبِدي عن َأِسيٍل وتَتَّقي

  .تصد بأسيٍل: أي

  .باهلَوى:  أي"وما ينِطق عِن اهلَوى": وقال أبو عبيدة يف قول اهللا عز وجلّ

    

  .إىل أفواههم:  أي"وا أيديهم يف أفْواِهِهمفَرد": ؛ قال اهللا عز وجلّ"إىل"مكان " يف"و

  : ، قال زيد اخليل"الباء"مكان " يف"و

كَبروي اِرسوِع فيها فَوالر مواِهِر والكُلَى  يِن اَألبفي طَع صيرونب  

  : وقال آخر

نَهحتَّى قَطَع رحفينا الب نخَضخَضو   ِمنغَماٍر و ٍلعلى كلِّ حاٍل ِمنحو  

  : خضخضن بنا، وقال آخر: أي

با تُغْتَصلَنَا م نَلُوذُ في أم  
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  : بأم، وقال األعشى: أي

  وإذا تُنُوِشد في المهاِرِق َأنْشَدا

  .إذا سئل بكُتِب األنبياء أجاب: أي

  : ، قال الراعي"الالم"مكان " على"و

تْهعها رلَيخَال عراً وافَ  أشْهتَنَارفيها واس النَّي طَار  

  .خالَهلا: أي

  : مبعىن على ِفيِه، وقال الشاعر" سقَطَ ِلِفيه: "، يقال"على"مكان " الالم"و

  فَخَر صريعاً لليديِن وِللْفَِم

  : على اليدين والفَِم، وقال آخر: أي

لَى ثَِفنَاِتها كأناها عخَوم  ٍس وخَم سرعنَاِجِنمتْ للجقَّع  

  .وقَّعت على اجلَناِجِن: أي

  : ، قال ابن أمحر"ِمن"مكان " إىل"و

  يسقَّى فَال يروى إلي ابن َأحمرا

  .مني: أي

  : بري"عندي، وقال أبو ك: أي" هو أَشهى إيلَّ من كذا"، يقال "ِعند"مكان " إىل"و

اِب وِذ أمِبيَل إلى الشَّبال سهِل  كْرلْسحيِق السالر ِمن ى إليَأشْه  

  : ِعنِدي، وقال الراعي: أي

  صنَاع فَقَد سادتْ إلي الغَواِنيا  إذا راد النَّساء خَِريدةٌ ِثقَاٌل

  : ِعنِدي، وقال اجلعدي: أي

  وَأهجراوبغْضاً أو َأطَم ِشقَاقاً  وكان إليها كالَّذي اصطَاد ِبكْرها

  : ِعندها، وقال محيد بن ثور: أي

جيبع اٍت إليبِك سِذكْرو  

  : ِعنِدي، وقال آخر: أي

 وإن باشَرتُها لَبِغيض إلي  لَعمرك إن المس ِمن ُأم جاِبٍر

  : قال ذو اإلصبع" على"مكان " عن"و
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لْتَ في حال َأفْض كمع نٍبالِه ابوِني عنِّي  ساني فَتَخْزيوال َأنْتَ د 

  : مل تفَضل يف احلَسب علي، وقد قال قيس بن اخلطيم: أي

  تَدحرج عن ِذي ساِمِه المتَقاِرِب

  .على ذي ساِمِه: أي

  : ، ومنه قوله"بعد"مكان " عن"و

  لَِقحتْ حرب واِئل عن حياِل

  : ومنهبعد حياِل، : أي

  نَُؤوم الضحى لم تَنْتَِطقْ عن تَفَضِل

  : بعد تفَضل، ومنه: أي

  ومنْهٍل وردتُه عن منْهِل

  : قال اجلعدي. بعد قليٍل: أي" أنا فاِعلُ ذاك عن قَليٍل"بعد منهِل، ويقال : أي

   تَشُوُل عن عقِْمحرب العدو  ِبِهم َأسداً إذا جعلَتْ واسَأْل

  .بعد عقٍْم: أي

يف ملك :  أي"واتبعوا ما تتلُوا الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ": ، قال اهللا عز وجلّ"يف"مبعىن " على"و
  .يف عهِدِه: أي" كانَ كَذَا علَى عهِد فالن"سليمان، ويقال 

  : ، قال لبيد"ِمن أَجِل"مكان " عن"و

  ِورٍد تَقِْلص الِغيطَان عنْهِل

  : من أجله، وقول النمر بن تولب: أي

لَقَددتْ وحتَو نَاِرها  شَِهدتُ إذا الِقداح وقَداللَّيِل م وشَِهدتُ ِعنْد  

ها عنبر اِودِليٍة َأسقَ ِشفَاِرها  ذاِت َأوالِملِْح فَو نلَو وكأن  

  .من أجل: أي

  : ، قال الشاعر"من"مبعىن " الباء"و

 لُجٍج خُضٍر لَهن نئيج متَى  شربن بماِء البحِر ثم تَرفَّعتْ

  : شربن من ماء البحر، ومثله قول عنترة: أي

 تَنِْفر عن ِحياِض الديلَِم زوراء  شَِربتْ بماِء الدحرضيِن فَأصبحتْ
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   :، قال األعشى"يف"مبعىن " الباء"و

  ما بكَاِء الكَِبيِر باألطْالِل

  .يف األطالل: أي

  .مع حسب: ، أي"إنَّ فالناً ظريف عاقل إىل حسٍب ثاقب: "يقال" مع"مبعىن " إىل"و

  : وقال ابن مفَرغ

  في وجوِه إلى اللِّماِم الِجعاِد  غُرةُ السواِبِق ِمنْهم شَدخَتْ

  .مع اللِّمام: أي

  : ةوقال ذو الرم

  بها كُلُّ خَواٍر إلى كُلِّ صعلٍَة

    

مع :  أي"وال تأكُلوا أَموالَهم إىل أَمواِلكُم": مع كل صعلَة، وقال أبو عبيدة يف قوله جل ثناؤه: أي
مع : أي" الذَّود إىل الذَّوِد إِبلٌ: "مع اهللا، وقوهلم:  أي"من أَنصاري إىل اهللا": أموالكم، وقوله عز وجلّ

  .الذود

، ويف "احلمد هللا الَّذي هدانا ِلهذَا": ، قال اهللا عز وجلّ"إليه"، و"هديته له: "، يقال"الالم"مبعىن " إىل"و
: ، ويف موضع آخر"وأَوحى ربك إىل النحِل":  وقال تعاىل"وإنك لَتهِدي إىل ِصراٍط مستقيم": موضع آخر

  ."وحى لَهابأنَّ ربك أَ"

" خرق"، و"عليه وبه" عنف: "باسم اهللا، ويقال: أي" اركَب على اسم اهللا"، يقال "الباء"مبعىن " على"و

  : وقول الشاعر" عليه وبه

  شَدوا المِطي علَى دِليل داِئِب

  : بدليل، وقول أيب ذؤيب: أي

نوكأنَّه ةٌ وكأنَّهابلَ  ِربع فيضي رسيعدصياِح وى الِقد  

  .بالقداح: أي

  : ، قال لبيد"مع"مبعىن " على"و

اهفِّحاِت في ذُرصم احاً  كأنالمآِلي وأنْو لَيهنع 

  .كأن مصفِّحات على ذرى السحاب وأنواحاً معهن املآيل: أي

  : وقال الشماخ
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  روظٌ ِمن الِقد ماِعزعلَى ذاك مقْ  ِمن خَاٍل وسبعون ِدرهماً وبرداِن

  .مع ذاك: أي

من :  أي"إذا اكْتالُوا علَى الناِس يستوفُونَ": قال أبو عبيدة يف قول اهللا عز وجلّ" من"مبعىن " على"و
يالناس، وقال صخر الغ :  

  علَى َأفْطَاِرها علَقٌ نَِفيثٌ  ما تُنِْكروها تَعِرفُوها متَى

  .رهامن أفطا: أي

  : قال امرؤ القيس" ِمن"مبعىن " يف"و

 ثَالِثين شَهراً في ثَالثَِة أحواِل  وهْل ينْعمن من كان َأقْرب عهِدِه

  .من ثالثة أحوال: أي

  : مع حلم، وقال اجلعدي: أي" فالنٌ عاقلٌ يف ِحلِْم"، يقال "مع"مبعىن " يف"و

  ولَوح ِذراعيِن في ِبركٍَة

  : مع ِبركة، وقال اآلخر: أي

ب أودِف ِذي حوٍة في جغَاِدي اِنيِق  طَعمري في الغَرجن يزاِكن المِمن س  

  .مع الغراِنيق، وهي طري املاء: أي

  : قال متمم بن نويرة" مع"مبعىن " الالم"و

  لَيلةً معالطُوِل اجِتماٍع لم نَِبتْ   تَفَرقْنا كأنِّي وماِلكاً فلما

  .مع طول اجتماع: أي

  : بعد ثالث خلون، وقال الراعي: أي" كتبت لثالٍث خلَونَ"كقوهلم " بعد"مبعىن " الالم"و

 تَعاوره الرياح وِبيال جدا  حتَّى وردن ِلتم ِخمٍس باِئٍص

  .بعد متام ِخمٍس: أي

من : أي" فعلت ذاك لعيون الناس"من أجلك، و: أي" كفعلت ذلك ل"تقول " من أجل"مبعىن " الالم"و
  .أجل عيوم

  : وقال العجاج

ا تسمعتُِحيرِع إذا اسرا  للجا خَِريراِفهواِء في أجللم  
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  .أراد تسمع للماء خريراً يف أجوافها من أجل اجلَرِع

  : قال عمرو بن قميئة" على"مبعىن " الباء"و

كدلَى أ بوما قوِمي عكِْتِهمتَر ها  نِريحاٌل وتْ شَمبمى إذا هلَيس  

  .زائدة" ما"على ودِك قومي، و: أي

  : قال لبيد" من أجل"والباء مبعىن 

  غُلْب تَشَذَّر بالذُّحوِل

  .من أجل الذحول: أي

  باب زيادة الصفات 

عيناً ": اسم ربك، وقال عز وجلّ:  أي"ربكاقرأْ باسم ": ، وقال تعاىل"تنبت بالدهن": قال اهللا جل ثناؤه
  :  أي يشربها، وقال أمية"يشرب ا ِعباد اهللا

  إذْ يسفُّون بالدِقيِق

  : وقال الراعي

  سود المحاِجِر ال يقْرأن بالسوِر  هن الحراِئر ال رباتُ أحِمرٍة

  : وقال آخر

 بالمرِخ والشَّبهاِن وَأسفَلُه   ينبتُ الشَّثَّ صدرهِبواٍد يماٍن

  : وقال األعشى

  ضِمنَتْ ِبِرزِق ِعياِلنَا َأرماحنَا

:  أي"فَستبِصر ويبِصرونَ بأيكُم املَفْتونُ": ، وقال عز وجلّ"وهزي إليِك ِبِجذِع النخلَة": وقال عز وجلّ

كم املَفْتونأي.  

  : وقال امرؤ القيس

  هصرتُ بغُصٍن ِذي شَماِريخَ مياِل

  : غُصناً، وقال آخر: أي

جو بالفَرجنَريِف وبالس ِربنَض  

    : نرجو الفَرج، وقال محيد بن ثور: أي
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  علَى كُلِّ أفْنَاِن الِعضاِه تَروقُ  أبى اهللا إالَّ أن سرحةَ مالٍك

كُلَّ أفنانأراد تر وق.  

  باب إدخال الصفات وإخراجها 

استجبتك، "، و"ِكلْتك، وِكلْت لك"، و"نصحتك، ونصحت لك"، و"شكَرتك، وشكَرت لك"
   : - كعب بن سعد الغنوي -، قال الشاعر "واستجبت لك

ِجيبم ذاك عند هتَِجبسي فَلَم  

اشتقْتك، "، و"مكَّناهم يف األرِض ما لَم نمكِّن لكم": ، قال اهللا عز وجلّ"نت لكمكَّنتك، ومكَّ"و
عددتك مائةً، وعددت "، و"هديته الطَّريق، وإىل الطَّريق"، و"بلَغتك، وبلَغت إليك"، و"واشتقْت إليك

واختار موسى قَومه ": ، قال اهللا جل ثناؤه"ت من الرجال زيداًاخترت ِمن الرجال زيداً، واختر"، و"لك
  : أستغفَر اهللا ذَنِبي، وِمن ذَنِبي، قال الشاعر"، و"سبِعني رجالً

هِصيحاهللا ذَنْباً لستُ م تَغِْفرُل  أسموالع هجالِعباِد إليِه الو بر  

، "لَست منطَِلقاً، ولَست مبنطَِلٍق"، و"سمكيتك فالناً، وبفالٍن"، و" وِبأَِبي فُالنكَنيتك أبا فالنٌ،"و
  ".زوجته امرأةً، وبامرأٍة"، و"سلَبت"، وكذلك "سرقْت زيداً ماالً، وسرقْت ِمن زيٍد ماالً"و

رِويت ماًء "، و"ت خبزاً وحلماً، وِمن خبٍز وحلٍمشِبع"، و"شغبت على القوم، وشغبتهم: "قال أبو زيد
، "تعرضت معروفَهم، وتعرضت ملعروِفِهم"، و"رحت القوم، ورحت إليهم"، و"ولبناً، وِمن ماٍء ولٍنب

" أَملَلْتهم، وأَملَلْت عليهم"و، "، ونزلْتهم، ونزلْت م"حلَلْتهم، وحلَلْت م"، و"نأَيتهم، ونأَيت عنهم"و

  .من املَالَلة

أَثْمنت "، مددت به، و"طَرحت ِبِه"، مددته، و"طَرحت الشيَء"، و"نِعم اهللا بك عيناً، ونِعمك عيناً"و
حِققْت أن "، و" القوم، وِبت مِبت"، و"أشاب احلُزنُ برأِسِه، ورأسه"، و"الرجلَ مبتاِعِه، وأَثْمنت له

، "جاورت بين فالن، وجاورت فيهم"، و"ثَويت البصرةَ، وثَويت ا"، و"غَالَيت ا"، و"تفعلَ، وحق لك
  : قال عنترة" ظَِفرت بالرجِل، وظَِفرته"إذا نزلت به، و" أَويت إىل الرجل، وأَويته"و

 َأنَاَل ِبِه كَِريم المْأكَِل حتَّى  بيتُ علَى الطَّوى وَأظَلُّهولقد أ

  .أَظَلُّ عليه: أي

معناه كان منهم يف قاصيتهم، " حاطَهم اهللا بقَصاهم، وحاطَهم قَصاهم"، و"جملَك اهللا، وجملَ عليك"و
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لينِذر ": يخوفكم بأوليائه، وقوله عز وجلّ:  أي"ف أَوِلياَءهإنما ذَِلكُم الشيطَانُ يخو": وقال اهللا عز وجلّ
  .لينِذركُم ببأٍس شديٍد:  أي"لينِذر بأْساً شِديداً": لينِذركم يوم التالق، وقوله عز وجلّ:  أي"يوم التالِق

  أبنية األسماء 

 بفتح الفاء وسكون العين، وبفتح الفاء والعين لع وفلعتان فغباب ما جاء من ذوات الثالثة فيه ل
   جميعا

ياِبس، قال اهللا جل : أي" طريق يبس ويبس"إذا مل يكن هلا لنب، و" شاةٌ يبس ويبس: "قال أبو عبيدة
  : ، وقال علقمة"فاضِرب لَهم طَِريقاً يف البحِر يبساً": ثناؤه

الح سبا خَشْخَشَتْ يكَمنُوباِد جص  

  .، وكذلك قَدر اهللا وقَدره"ما له ِعنِدي قَدر وال قَدر"و

فَسالَت ": ، ولو ثقَّلت كان صواباً، وقوله عز وجلّ"وما قَدروا اهللا حق قَدِرِه": قوله تعاىل: وقال الكسائي
  :  ولو خفَّفت كان صواباً، وأنشد"أوِديةٌ ِبقَدِرها

 مع القَدِر إالَّ حاجةٌ لي ُأِريدها  صب ِرجلي في حِديِد مجاِشٍعوما 

    

الدرك " و"يف الدرك األسفَِل"قرئ ما مجيعاً " هو الدرك والدرك"، و"قَرس وقَرس"أراد القَدر، والربد 
، "الدأْب والدأَب"، و"الشلُّ والشلَلُ"، و" والعذَلالعذْل"و" الظّعن والظّعن"، و"الطَّرد والطَّرد"، و"األسفل

": رجل صدع وصدع"، و"سطْر وسطَر"، و"شبح وشبح"، و"لَغط ولَغط"، و"نشز من األرض، ونشز"و

للرئة، " والسحرالسحر "هو " رجل قَطُّ الشعر، وقَطَطٌ"و" ليلة النفْر من منى والنفَر"اخلفيف اللحم، و
الشمع "، و"البعر والبعر"، و"الفَحم والفَحم"، و"الصخر والصخر"، و"النهر والنهر"، و"الشعر والشعر"و

  ".والشمع

 لغة العرب واملولدون يقولون شمع، وروى ابن األعرايب عن - بتحريك امليم -الشمع : قال الفراء
  .يه حفْر وحفَر، واألجود حفْر بالسكونبف: أعرابية

، "ِريح ريدة ورادة"، و"مالَه هيد وال هاد"، و"عيب وعاب"و" ام"ذَيم وذ"للقُوة، و" أَيد وآد"ومن املعتل 
  : اللَّغو واللّغا، قال العجاج"، وهو "أسواً وأساً"وأسوت اجلرح 

   التَّكلِمعِن اللَّغَا ورفَِث

   بفتح الفاء، وكسرها، مع سكون العين لع وفلعف
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، وسِتر "النفْط والنفْط"، و"البذْر والِبذْر"، و"الزنج والزنج"و" ورطْل وِرطْلٌ" حجر اإلنسان وِحجره"
"وِشف فو"ش ،"وِجص صو"ج ،"ووِرخ وخو"ر ،"يوِنه يهلْم وِسلْم"ير، وللغد" نللمساملة، " س

وقال أبو عمرو السلْم اإلسالم، والسلم املساملة، أِجدك . إما ِسلْم خمزية وإما حرب مجلية: والعرب تقول
وتر "، وكذلك الذَّحل يقال فيه "صالة الوتر والِوتر" مبعىن مالك، و- بكسر اجليم وفتحها -وأجدك 

رر ا"و" وِوترهكَسس"، و"لبيت وِكسس اِجلرعاً"الصوت، و" اجلَرعاً وِخددعاً "وصرعته " خدعته خرص
بضع سنني وِبضع "لضرب من الكَمأة، و" فَقْع وِفقْع"، و"احلَج واِحلج"، و"جسر وِجسر"، و"وِصرعاً

، وخرص النخلة "هيد وِهيد"و"  وِملْكهملْكه"، وهو يف "صنف من املتاع، وِصنف"، و"أَثْر وِإثْر"، و"سنني
زرب البهم وِزرب "، و"البثْق والِبثْق"، وهو "ِحيص ِبيص"ويف " حيص بيص"، ووقع يف "خرصاً وِخرصاً"

ويف " حذْقاً وِحذْقاً"ق الغالم "حذ" أَجلك ومن ِإجلك"، فعلْت ذلك من "حبر وِحبر"والعامل " البهم
  ".ضيق وِضيق "صدره

   بفتح الفاء، وضمها، مع سكون العين لع وفلعف

"موس مر"، و"سحر وسحئة، و" سقْرها"للرقْر الدار وعغْم"، و"عغْم والرف"، و"الرعف والضعالض" ،
السد "، وهو "صفْح وجههبصفْح وجهه، و"، ونظر إليه "صلْتاً وصلْتاً"، وضربه بالسيف "الفَقْر والفُقْر"و

دوٌء"للجبل، وبعضهم يفرق بينهما، وقد بينا ذلك، و" والسء وضوفْغُ"، و"ضفْغُ والرأصول الفخذين، " الر
الدف "، و"العمر والعمر"، وهو "ثَقْب اإلبرة وثُقْبه"، و"سم اخلياط وسمه"و" اخلَسف واخلُسف"وسامه 
فبالفتح ال غري، وهو ا" والد فلذي يلعب به، فأما اجلنب فهو الد"واحلُش جلماعة النخل، " احلَش

عجيزة املرأة، " البوص والبوص"و" عمق البئر وعمقها"إدراك الثمرة و" الينع والينع"، و"الشهد والشهد"و
البسر امللون، وشِده " الزهو والزهو"، و"لقرب ولُحدهلَحد ا"من الرحم املعقومة، وهو " العقْم والعقْم"وهو 
إما هلْك وإما "، و"هلْك وإما ملْك"وألذْهبن فإما " هيف وهوف"إذا تحير، والريح " شدهاً وشدهاً"فالن 
لْكم."  

    بضم الفاء وسكون العين، وبفتحهما جميعالع وفلعف

سقْم "، و"النزل والنزل"، وطعام قليل "عجم وعجم"، و"عرب وعرب"، و"حزنٌ وحزن"، و"وبخلبخل "
  .الذي مل جيرب األمور" غُمر وغَمر"، ورجل "سخط وسخط"، و"وسقَم

    

، "ثُكْل وثَكَل"، و"غلشغل وش"، و"رغْب ورغَب"، و"رهب ورهب"، و"رشد ورشد"، و"عدم وعدم"و
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العقْم "، ورجل بين "خبرك وخبرك"ألخربنَّ : ، يقال"اخلُبر واخلَبر"، وهو "صلْب الظهر وصلَب"و
: رجل جِحد، أي: من قلة اخلري، يقال" اجلُحد واجلَحد"، و"سكْراً وسكَراً"، وسِكر من النبيذ "والعقَم

  .للعليل أو السيئ احلال" الضر والضرر"، وهو بين " والعبرالعبر"قليل اخلري، وألمه 

ألصل اللَّحي، " راد ورود"، و"اجلَال"جانبها و" جول البئر"، و"الكَاع"يف اليد، و" الكُوع"ومن املعتل 
جلمع البٍة، " وبالب ولُ"جلمع قَارٍة، و" قَار وقُور"للطويل، و" قَاق وقُوق"لإلمث، و" حاب وحوب"و

  .وهي احلَرة

   بفتح الفاء وكسر العين، وفتح الفاء وضم العين لع وفلعف

، "أَِشر وأَشر"فَِطن وفَطُن، و"، و"طَِمع وطَمع"، و"عِجلٌ وعجلٌ"، و"يِقظ ويقُظٌ"، و"حِذر وحذُر"رجل 
إذا " نِطس ونطُس"، و"قَِذر وقَذُر"، و"ِرح وفَرحفَ"إذا كان كثري احلديث حسنه، و" حِدثٌ وحدث"و

، "نِدس وندس"للشجاع، و" نِجد ونجد"، و"بِكر يف حاجته وبكُر"، و"نِكر ونكُر"كان متنوقاً، و
  .للمتوقِّل يف اجلبل" وِقل ووقُل"، و"وِعل ووعل"، و"عِجر وعجر"ووظيف 

  ء وسكون العين، وكسر الفاء وسكون العين  بضم الفالع وفلعف

وكذلك سقْط النار " سقْط للولد وِسقْطٌ"للذي تعمل منه اآلنية، و" صفْر وِصفْر"، و"عضو وِعضو"
" سفْل الدار وعلْوها"واحد األطْباء، و" طُبي وِطبي"و" جرو وِجرو"، و"الشح والشح"وسقْط الرمل، وهو 

  ".لْوهاِسفْلها وِع"و

جلْب الرحل "، و"نصف وِنصف"، و"أنت ابن أُنسه وِإنسه"، و"أنت مين على ذُكْر وِذكْر: "ويقال
  .أحناؤه، وكذلك اجلُلْب من السحاب واِجللْب" وِجلْبه

  ".هي جبمع وِجمع"وهي حامل، ويقال اليت مل تفتض : أي" هلَكَت فُالنةٌ جبمع وِجمع"و

وهي الناقة " عوطٌ وِعيطٌ"، ومجع عائٍط "قُوت وِقيت"للولَد، ويكون الولْد واحداً ومجعاً، و" ِولْدولْد و"و
  .اليت مل حتمل

ِلمسي "، وأتانا "صبر وِصبر"والضم أعجب إيلَّ، وواحد األصبار : قال" لُص وِلص: "قال األصمعي
، وهو "جنح الليل وِجنح الليل"، و"سٍة وِصبِح خامسٍةلصبِح خام"، وكذلك "خامسٍة وِمسي خامسٍة

  .اِإلسم واالسم"وهو " جبمِع كفِّي وِجمِع"، ووجأْته "النسك والنسك"

    بكسر الفاء وسكون العين، وبفتحهما جميعا وفعلفعل
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جِس نجساً قلت ِرجس ِنجس، ومل ، وإن ذكرت مع ِر"ِنجس ونجس"، و"ِشبه وشبه"، و"ِمثْلٌ ومثَلٌ"
سجوإن أفردت قلت ن ،سجتقل ن.  

ليس : ، وناس من العرب يقولون"ِغمر وغَمر"يف صدره علي : ومثله" ِضغن وضغن"، و"ِعشق وعشق"و
فالنٌ ِنكْلٌ ألعدائه "، و"ِبدلٌ وبدلٌ"، و"ِقتب وقَتب"، و"ِحلْس وحلَس"، و"ِحرج وحرج"يف هذا األمر 

  .ينكِّل به أعداؤه: أي" ونكَلٌ

" ِرير ورار"عرضه، ومخ ": ِكبح اجلبِل وكَاحه"، و"الِقري والقَار"، و"قد كثر الِقيلُ والقَالُ: "ومن املعتل

  .مٍح، وقَدى رمٍحِقيد رمٍح، وقاد ر: القَدر، يقال": الِقيد والقَاد"للذائب من اهلُزال، و

ِصغوك "وفاِئلٌ، و" ِفيلُ الرأي وفَالُ الرأي"، ورجلٌ "ِقيس رمٍح وقاس رمٍح"، و"قاب قوٍس وِقيب قوٍس"و
اكغوص هعو"م ،"وغَار للغرية، وأنشد" ِغري :  

  ضرائر ِحرِمي تَفَاحشَ غَارها

  ".الطَّيب والطَّاب"و

  ، وبفتح الفاء وكسر العين  بفتح الفاء والعين جميعالعف" ولعف

، "رجل ضنى وضٍن"، و"دنف ودِنف"، ورجل "شعر رجلٌ ورِجلٌ"، و"رجل سبطَ الشعر وسِبطُ الشعر"
إذا " ِتلثَغر رتل ور"تمع الكتفني، و" كَتد وكَِتد"، و"عتد وعِتد"للفاِسِد اجلوف، وفرس " دوى ودٍو"و

يجعلُ ": ضيق، وقرئ: أي" حرج وحِرج"إذا كان مرتالً، ومكان " رتل ورِتل"كان مفلجا، وكالم 
  .خليق: أي" قَمن وقَِمن"، و"فالنٌ حرى بكذا، وحٍر"، و"حِرجاً"، و"صدره ضيقاً حرجاً

    

، "يقَق ويِقق"ود، أبيض : ، ومن أدغم قال"وتد ووِتد"، و"دفَرد وفَِر"و" وحد ووِحد"رجل : قال الفراء
"ق ولَِهقِرق"، وقطعت يده على "لَهق والسرالس."  

  ، وبكسر الفاء وفتح العين  بفتح الفاء والعين جميعالع وفلعف

 الِقدِر، وآالء اهللا واحدها وهي أبراز" فَحاً وِفحاً"للذي يطول مكثه، وواحد األفحاء " ماء صرى وِصرى"
" بذَر وِبذَر"، و"ذهبت إبله شذَر مذَر، وِشذَر ِمذَر"، و"اِجلزر"للذي يؤكل و" اجلَزر"، وهو "ألًى وِإلًى"

  .إذا تفرقت

  .معاينة: أي" قَبالً وِقبال"، ورأيته "نطَع، وِنطَع"مثله، و" شغر بغر وِشغر ِبغر"وكذلك 
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  ، وبضم الفاء وفتح العين  بضم الفاء والعين جميعالع وفلعف

  .للطرائق فيه" شطُب السيف وشطَبه"وهو " أُشر األسنان وأُشرها"، وهو "تنح عن سنن الطريق وسننه"

   بكسر الفاء وسكون العين، وبكسر الفاء وفتح العين لع وفلعف

  .ِنطْع وِنطَع"، و"عِضلْع وِضلَ"، و"ِقمع وِقمع"

  ، وبضمهما  بفتح الفاء والعين جميعالع وفلعف

"وقُذُف ،فَالَةٌ قَذَف."  

   بضم الفاء وفتح العين، وبكسر الفاء وفتح العين لع وفلعف

وهم أعداء، : أي" عدى وِعدى" وِسوى، وقوم "مكَاناً سوى": قال اهللا عز وجلّ" صور وِصور"يقال 
  .إذا ضممت أول ِعدى أحلقت اهلاء فقلت عداةٌ: الغرباء أيضاً، األصمعي

  ، وبضم الفاء والعين  بفتح الفاء والعين جميعالع وفلعف

  .إذا أمهل" سدى وسدى"، وهو "زلَم وزلَم"يقال للقدح 

   بضم الفاء وسكون العين، وبكسر الفاء وفتح العين لع وفلعف

  .للذي تقْطَعه القابلة، فأما السرة فهو ما يبقى" قطع سر الصيب وِسرره ":يقال

   بضم الفاء وسكون العين، وبضمهما  وفعللعف

السحت، "، و"أُكْل، وأُكُل"و" غُفْل، وغُفُل"و" كُفٌء، وكُفُؤ"و" هزؤ، وهزٌء"و" قُفْل، وقُفُل"
البعد، "، و"السحق، والسحق"، و"أُذْنٌ، وأُذُنٌ"، و"النكْر، والنكُر"، و"عبالرعب، والر"، و"والسحت

العذْر، "، و"الثُّلْث، والثُّلُث"، و"الشغل، والشغل"، و"احلُقْب، واحلُقُب"، و"العقْب، والعقُب"، و"والبعد
، "اجلُزء: "، وقرأ بعض القراء"، وألقبلن قُبلَك وقُبلَك"العمر والعمر"، و"النذْر والنذُر"، و"والعذُر

  .، واألكثر التخفيف"، واليسر"العسر"و

، "كُتب وكُتب"، و"رسل ورسل: "وإذا توالت الضمتان يف حرف واحد كان لك أن ختفف، مثل
  ".طُنب وطُنب"و
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  .إبلٌ": إبل"وكذلك إذا توالت الكسرتان خففوا فقالوا يف 

وال " جبلٌ"، وال يقولون "قَتب"و" جبل"و" جمل"ومل يسكنوا شيئاً من املفتوح؛ خلفة الفتحة حنو 
  ".جملٌ"

فرمبا أبقوا احلركة اليت أسقطوها على أول احلرف، فقالوا يف " كَِبٍد"و" فَِخٍذ"و" عضٍد"وإذا خففوا مثل 
" فَخذ: "ورمبا تركوا حركة احلرف األول على حاهلا فقالوا" دعض"و" كَبد"و" ِفخذ: "فَِخٍذ وكَِبٍد وعضٍد

ومل " ِلعب: "، وقالوا يف ختفيف لَِعب"رجل"ومل أمسع " رجل: "، وقالوا يف ختفيف رجٍل"عضد"و" كَبد"و
  .نسمع لَعب

  .عِلم: أي" ذاك" قد علْم"خففت؛ يقولون " فَعلَ"أو " فُِعلَ"أو " فَِعلَ"واألفعال إذا كانت على 

  : وقال أبو النجم

رصانْع كوالِمس انالب منه رصع لو  

  .إمنا أصلهما فَِعل فخففتا" ِبئْس"و" ِنعم"يريدون كَرم، و" قد كَرم الرجلُ: "ويقولون

الفتحة؛ وقال ألم ال يستثقلون " أَكَل"، و"قَتلَ"و" ضرب"مل خيففوه، حنو " فَعل"وإذا جاء الفعل على 
  : األخطل

فْقُهلْفَ صس اِد ِبراجِع  وما كُلُّ مغبوٍن ولوِبِرد فَاتَه ما قد 

  .فسكَّن املفتوح، وهذا شاذ" سلَف"أراد 

لة بفتح الفاء وسكون العين، وبكسر الفاء وسكون علة وفعباب ما جاء على فعلة فيه لغتان ف
  العين 

    

هذه أمة حسنة "و" فالنٌ بعيد اهلَمة واِهلمة"فأما اليت تسرع اللَّقْح فهي لَقْوة بالفتح، " ةلَقْوة وِلقْو"العقاب 
وهي " لفالٍن يف بين فالن حوبة وِحيبةٌ"للشجعان، و" قوم شجعة وِشجعة"اخلدمة، و: أي" املَهنة واِملهنة

مرةً يف : أي" فالن يأكل احلَينة واِحلينة"اجة، واألم واألخت والبنت، وتكون يف موضع آخر اهلم واحل
  .للطست" الطَّسة والطِّسة"اليوم، وهي 

  ".اللَّقْحة واللِّقْحة"، وهي "فالنٌ حسن اهلَيئَة واِهليئَة: "عن أيب زيد

  .اَءةويقال الوطَ" وِطيٌء بني الطِّئَة والطَّأَة"، و"قَحة وِقحة"، و"ضعة وِضعة: "ومن املعتل

  .لقيته لَقْيةً"و" جلَس جلْسةً"، و"قَعد قَعدة: "وإن أردت يف فَعلة املرة الواحدة فهي بالفتح؛ تقول
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" قَتلَه شر ِقتلٍَة"و" الركْبة"و" اِجللْسة"، و"هو حسن الِقعدة: "وإن أردت الضرب من الفعل كَسرت؛ تقول

 وٍء"وماتةَ سِميت."  

  ة بكسر الفاء وسكون العين، وبضم الفاء وسكون العين لعة وفلعف

، "الرِحم ِشجنة من اهللا وشجنة"، و"ِإسوة وأُسوة"، و"ِقدوة وقُدوة"و" ِرشوة ورشوة"و" ِكسوة وكُسوة"
، "ِخفْية وخفْية"و" ِخصية وخصية"، و"حظي فالنٌ ِحظْوةً وحظْوةً"، و"ِحبوة وحبوة"، و"ِنسوة ونسوة"و
للسفر البعيد، " الشقَّة والشقَّة"و" حاٍف بين اِحلفْوة واحلُفْوة"من الشك، و" ِمرية ومرية"و" ِنسبة ونسبة"و
، "ِرفْقَة ورفْقَة"و" ِغلْظَة وغُلْظَة"، وفيه "ِعدوة الوادي وعدوته"املكان املرتفع، و" الِعدوة والعدوة"و
السكني، والغيبة " ِمدية ومدية"إذا كانت ذات حلم، و" امرأة ذات ِكدنة وكُدنة"، و"ِكنية وكُنيةٌ"و
وهي األيام اليت يتعرف فيها أالقح هي " ِمنية الناقة ومنيتها"، و"ِحشوة البطن وحشوة"و" اِإلكْلَة واُألكْلَة"

دين، : أي" أُمٍة"و. "وجدنا آباَءنا علَى إمٍة"، و"ِإخوة وأُخوة"أعاله، و" روة الشيء وذُروتهِذ"أم حائل، و
: ويقال"ِقنية وقُنيةٌ "، و"ِقنوة املال وقُنوة"، و"ِجذْوة من النار وجذْوة"احلجارة اتمعة، و" اِجلثْوة واجلُثْوة"

  .صال الِقصارللن" ِسروة وسروة"

   بفتح الفاء وسكون العين، وبضم الفاء وسكون العين ةلع وفةلعف

 تطَوة"خطْوة وخطْووهي لَحمة الثوب ولُحمة" خ.  

وعن أيب . حلمة النسب والثوب مفتوحان، ولُحمة السبع والبازي وكل صائد مضموم: قال ابن األعرايب
  .زيد يف حلمة مثل ذلك سواء

وهي أن تفرق فرقتني فيضرب الفحل إحدامها سنة والفرقة األخرى سنة، " كُفْأَة"و" أَة اإلبلكَفْ"وهي 
عليه بهلَة اهللا "ومنهم من يفرق بينهما وقد بينا ذلك، و" الدلْجة والدلْجة"، وهي "البلْجة والبلْجة"وهي 
سدفَة من الليل "أم الرجل، و" وبة الرجل وحوبتهح"ناحيةً، و: أي" جلست نبذَة ونبذَةً"، و"وبهلَته
لَِحست لَحسة "، و"نغبة ونغبة"، و"جرعة وجرعة"و" غَرفَة وغُرفَة"، و"حسوة وحسوة"و" وسدفَة
وهي بقيةٌ من الليل، " جهمة من الليل وجهمة"، و"برهة من الدهر وبرهة"و" بقْعة وبقْعة"، و"ولُحسة

  ".مايل عليه عرجة وال عرجة"، و"فالن ينام الصبحة والصبحة"و

   ة بضم الفاء وسكون العين، وبفتحهما جميعالعة وفلعف

  ".صلْعة وصلَعة"مثل قَطَعة، و" جذْمة وجذَمة"لقطع اليد، و" قُطْعة وقَطَعة"، و"قُلْفَة وقَلَفَةٌ"
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  لة بضم الفاء وسكون العين، وبضم الفاء وفتح العين عة وفلعف

ويقال أيضاً " زنمة وزنمةٌ، وزلْمة وزلَمةٌ"، وهو العبد "خدعة"وزاد يونس و" خدعةٌ وخدعة"احلرب 
  ".زلْمة وزنمةٌ"

" هزَءة"يهزأ بالناس، و"  هزأَةرجل: "وفُعلَة من صفات املفعول، وفُعلة من صفات الفاعل، تقول: قال

خدعة "و" سببةٌ وسبة"و" لُعنةٌ ولُعنة"و" ضحكة وضحكة"و" سخرة وسخرة"يهزؤون منه، وكذلك 
  ".وخدعة

   لة بضم الفاء وفتح العين، وبفتحهما جميعاعلة وفعف

  ".رجةٌدرجة ود"للذي يثق بكل أحد، و" أُمنة وأَمنةٌ"رجل 

   ة بفتح الفاء وسكون العين، وبفتحهما جميعالع وفةلعف

    

هو فصيح "، و"هو يف ِعز ومنعة ومنعٍة"، و"غَزوةٌ وغَزاةٌ"و" صخرة وصخرة"، و"فَحمة الِعشاء وفَحمة"
  ".والودعةالودعة "، و"املَغرةَ واملَغرةُ"، وهي "اللَّهجة واللَّهجة

  ة بفتح الفاء وكسر العين، وبكسر الفاء وسكون العين لعة وفلعف

كَِلمةٌ "، و"ِقطْنة"لليت تكون مع الكرش، و" قَِطنةٌ"، و"لَِبنةٌ وِلبنةٌ"، و"ضِبنة الرجِل وِضبنةٌ"، "مِعدة وِمعدة"
  ".سِفلَةُ الناس وِسفْلَةُ"، و"وِكلْمة

  ة بفتح الفاء وكسر العين، وبفتح الفاء وسكون العين لعة وفلعف

  .اليت خيتضب ا" الوِسمة والوسمةُ"، و"احلَِصبة واحلَصبة"هي 

   لة بضم الفاء وسكون العين، وبضمهما جميعاعلة وفعف

  ". وهدنةهدنة"و" رخصة ورخصة"، ويف هذا "حلَبة وحلُبة"و" ظُلْمة وظُلُمة"

  ة بالواو والياء لفع
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" ِقنيةٌ وِقنوة"و" اِحلفْية واِحلفْوة"لكل ما نفَيته، وحاٍف بين " النفْوة والنفْية"، وهي "اِحلموة واِحلمية"هي 

  .للشيء تقْتنيِه

  لة بالياء، وأصلها بالواو عف

  .حتباء، وأصلهما ربوة وحبوةٌمن اال" حبية"من الربا، و" ربية: "قالوا

  ال بفتح الفاء، وبكسرها عال وفعباب ما جاء على فعال فيه لغتان ف

جهاز العروس "و" مالك األمر وِمالكُه"، و"وجار الضبع وِوجارها"، و"صداق املرأة وِصداقها"
ِلعظْم " حجاج العني وِحجاج"، و"اكفَكاك الرهن وِفك"وسرار أجود، و" ِسرار الشهر"، و"وِجهازها

وكذلك " الدجاج والدجاج"، و"الرضاع والرضاع"وجع الوالدة، و" املَخاض واِملخاض"احلاجب، و
" جمام املكوك وِجمام"، وهو مثلُ "طَفَاف املكّوك وِطفَاف"، و"نعام عيٍن وِنعام عيٍن"الواحدة، و

" بغاث الطري وِبغاث"، و"الوقَاء والِوقاء"و" الوثَار والِوثَار"الفراش اللني، وكذلك " طَاءالوطَاء والِو"و

وهو اللطيف " خشاش وِخشاش"، ورجل "الدواء والدواء"الشهوة على احلمل، وهو " الوحام والِوحام"و
مصدر " اجلَراء واِجلراء"طَاطة، وجارية بينة والش" الشطَاط والشطَاط"الرأس الضرب اجلسم، وجارية بينة 

  .ِستر: أي" أجاح وإجاح"و" وجاح وِوجاح"ليس بيين وبينه . جارية

، وأيام "الوثَاق والِوثَاق"، و"قَوامهم وِقوامهم"وهذا " ِسداد من عوز وسداد"وحكي عن ابن األعرايب 
" اجلَداد واِجلداد"جلزاز النخل والغنم، و" اجلَزاز واِجلزاز"، و" والِقطَافالقَطَاف"، و"احلَصاد واِحلصاد"

الرفَاع "و" اجلَرام واِجلرام"حني يكرت التمر، و" والكَناز والِكناز" القَطَاع والِقطَاع"و" الصرام والصرام"و
  .حني حيصد الزرع فريفع" والرفاع

  .هني، إال الرفَاع؛ فإين مل أمسعها مكسورةمسعت أخواا بالوج: قال الكسائي

  .ال غري" ليل ِتمام"، و"تمام وِتمام"، وولَد "تمام وِتمام"وقمر 

  عال بكسر الفاء، وبضمها عال وفباب ف

، "ظِشواظ من نار وشوا"، و"ِحوار الناقة وحوار"، و"هو حسن اِجلوار واجلُوار"، و"ِسوار املرأة وسوار"
اِهلتاف "، و"النداء والنداء"داء يأخذ اإلبل، و" اِهليام واهلُيام"للذي يؤكل عليه، و" ِخوان وخوان"و

النحاس "، و"النجار والنجار"وهو كرمي " قوم شجعان وِشجعان"، و"رجل ِشجاع وشجاع"، و"واهلُتاف
التخت أو الوعاء الذي يصان ": ِصوان الثوب وصوانه"و" حالصياح والصيا"األصل، و: أي" والنحاس
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إبل "فَلَقاً، و: أي" ِفالقاً وفُالقاً"هم زهاء مائة، وصار البيض : كقولك" هم ِرهاق مائٍة ورهاق مائة"فيه، و
  .إذا احتبس بطنه" إطَام وأُطام"منسوب وأصابه " رجلٌ ِنباطي ونباطي"تأكُلُ الطَّلْح، و" ِطالحية وطُالِحية

  ال بفتح الفاء، وبضمها عال وفعباب ف

، أجاب اهللا "قَطَامي وقُطامي"ما بني احلَلْبتني، والصقْر ": فَواق الناقة وفُواقها"و" بالثوب عوار وعوار"
  .من االستغاثة" غَواثَه وغُواثه"

فإنه يفتح ويضم، " غُواث"، غري "البكَاء"، و"الدعاء"، و"احلُداء "ومل يأت يف األصوات إال مضموماً مثل
  .وقد ضما أيضا" الصياح"و" النداء"وجاء يف األصوات مكسوراً حنو 

    

خمار الناس "يف مجاعتهم وكثرم وكذلك : أي" غَمار الناس، وغُمارهم"دخلت يف : قال الكسائي
  ".وخمارهم

  يل عال وفعباب ف

وهو الضخم " بجالٌ وبِجيل"، و"صحاح األدمي وصِحيح"، و"عقَام وعِقيم"، و"رجل شحاح وشِحيح"
  .اجلليل

ثَقَال "النوى، ومها أيضاً التمر اليابس، و" اجلَرام واجلَِرمي"للذي ال نفْع عنده، و" رجل كَهام وكَِهيم"و
  ".وثَِقيلٌ

  يل عال وفعباب ف

، "عِجيب وعجاب"، و"خِفيف وخفَاف"، و"كَِبري وكَبار"، و"عِريض وعراض"، و"يل وطُوالطَِو"
جِميل "، و"مِليح ومالح"، و"كَرمي وكُرام"، و"رقيق ورقاق"، و"دقيق ودقاق"، و"جِليل وجالل"و

ما سقط ": نِسيل ونسال"، و"وأُنانأَنني "، و"زِحري وزحار"، و"قَِليل وقُالل"و" كَثري وكُثار"، و"وجمال
سِحيل "، و"نِهيق احلمار ونهاق"، و"شحيج البغل والغراب وشحاج"من الشعر والوبر والريش، و

ملا يسيل من األنف، " ذَِنني وذُنان"لصوت األرنب، و" ِضغيب وضغاب"، و"نِبيح ونباح"، و"وسحال
  ".شِجيع وشجاع"، و"جِسيم وجسام"، و"عِظيم وعظَام"و

  ".صِغري وصغار: "وحكى الفراء

، ومل يقل يف ضخام ضِخيم، إمنا هو "طُوال"و" ضخام"و" جسام"و" رجل عظَام: "وحكى أبو زيد
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عظيم، وكبري، وثقيل، وبطيء، وغليظ، فأجازوا : ضخم، ولكن األصل فيه ضخيم على بناء أمثاله، مثل
  . احلرفعلى أصل" ضخاماً"فيه 

  .وقد بينت أمثلة هذه احلروف وأضدادها

  : وروى أبو عبيدة عن املؤرج يف األمثال

  نَزو الفُراِر استَجهَل الفُرارا

ويقال له فَِرير وفُرار مثل طَويل وطُوال، وكان غريه يزعم : ولد البقرة الوحشية، قال" الفُرار: "وقال الفراء
  .مجع فَِريٍر" فُراراً"أن 

، "تاوأم وتؤام"ومنها : قال. ومل يأت شيء من اجلمع على فُعال إال أحرف هذا أحدها: قال أبو عبيدة
وال : قال" فرير وفُرار"، و"ِرخل ورخال"، و"عرق وعراق"، و"ِظئْر وظُؤار"، و"شاة ربى وغَنم رباب"و

  .نظري هلذه األحرف

أشد : ، فالكُرام"عجاب"و" ظُراف"و" كُبار"و" كُرام"لغة شددوا فقالوا فإذا أرادوا املبا: قال أبو عبيدة
  .كَرماً من الكُرام

" وضاء"للقاريء، و" قُراء"للحسن، و" حسان"وقد جييء من املشدد ما ليس من هذا الباب قالوا 

  .للوضيء

  عول ال وفعباب ف

قطاع الطري "، و"الصالح والصلُوح"، و"الفَساد والفُسود"، و"هوبالذَّهاب والذُّ"، و"الثّبات والثُّبوت"
، "القَتام والقُتوم"يعين انقطاعه فمفتوح، و" قَطَاع املاء"وهو أن تقطع من بلد إىل بلد، فأما " وقُطُوعها

  ".فَرغْت من األمر فَراغاً وفُروغاً"و

  عول عال وفباب ف

رزحت الناقة رزاحاً "، و"الصمات والصموت"و" السكات والسكُوت"و، "الكُالح والكُلوح"هو 
  .إذا سقطت من اهلُزال والتعب" ورزوحاً

  ول عال وفعباب ف

من " الشماس"، و"الشبوب"من شب الفَرس و" الشباب"، و"الشراد والشرود"، و"النفار والنفور"هو 
  ".الطُّموح"من طَمح و" الطَّماح"، و"موسالش"شمس و
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  ال ع وفلعباب ف

  ".ِحرم وحرام"، و"رجلٌ ِحلٌّ وحالل"

  ال عل وفعباب ف

  ".ِدبغ وِدباغ"، و"ِلبس وِلباس"، و"ِريش وِرياش"

  الة بفتح الفاء، وبكسرها عال وفعباب ما جاء على فعالة مما فيه لغتان ف

، ومهرت "الداللة والداللة"، ودليلٌ بين "الوكَالة والِوكالة"، و"الوقَاية والِوقَاية"، و"الرطَانة والرطَانة"هي 
البداوة "، و"اجلَراية واِجلراية"، و"اجلَنازة واِجلنازة"، و"الوصاية والِوصاية"، و"مهارةً وِمهارة"الشيء 
والكسر أجود، " الوزارة والِوزارة"، و"الِوالية"من املواالة، و" الوالية"، و"ارة واِحلضارةاحلَض"، و"والِبداوة

وقد نوت الناقة تنوي ". اخلُلُولة"ويقال أيضاً . مصدر خليل" اخلَاللة واِخلاللة"، و"الرضاعة والرضاعة"و
  .الرشأ" يةاجلَداية واِجلدا"إذا سِمنت، و" وِنواية" نواية"

  الة بكسر الفاء، وبضمها عالة وفعف

  .الكسر وحده ال غري: ؛ قال األصمعي"ِبشارة وبشارة"

    

اِخلفَارة "للِجلْدة الرقيقة اليت تعلوه، وهي " ِدواية اللنب ودوايته"، و"الزيارة والزوارة: "وروى الكسائي
  .هي احملاكمة، و"الِفتاحة والفُتاحة"، و"واخلُفَارة

  الة بفتح الفاء، وبضمها عالة وفعف

  ".طَالوة من احلسن وطُالوة"علُو وعليه : أي" رفَاعةٌ ورفَاعة"يف صوته 

  ولة ععالة وفباب ما جاء على ف

الكَثَاثة " كثَّة بينة ، وحلية"الفَراسة والفُروسة"وفارس بين " رذُلَ رذَالةً ورذُولةً"، و"فَسلَ فَسالةً وفُسولة"
إذا كان كثرياً وشعر جثْل " الوحافة والوحوفة"، وشعر وحف بين "اجلَالدة واجلُلودة"وجلْد بين " والكُثُوثة

  ".الوقَاحة والوقُوحة"ووقاح بني " اجلَعادة واجلُعودة"وشعر جعد بين " اجلَثَالة واجلُثُولة"بين 

   بفتح العين، وبكسرها لعف وملعفعلى مفعل فيه لغتان مباب ما جاء 
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مقْبض السيف "، و"مغِسل"حيث يغسلون و" مغسلُ املوتى"، "منِسج"حيث ينسج و" منسج الثوب"
". طريق ومفِْرقهمفْرق ال"، و"املَسكَن واملَسِكن"، و"املَنسك واملَنِسك"، و"مضربه ومضِربه"و" ومقِْبضه

مدب السيل "، و"منبت ومنِبت"و" محشر ومحِشر"، و"مطْلَع ومطِْلع"، و"مفْرق الرأس"وكذلك 
ِدبِر"، وهو "ومِحلُّ أجٍر وملُّ أجحم."  

 فمن قرأه "ملَفَرأين ا": كل ما كان على فَعلَ يفِعل فاالسم منه مكسور، واملصدر مفتوح قال اهللا جل ثناؤه
" هذا مضِرب فالن: "بالكسر، وتقول" املِفر"بالفتح أراد أين الفرار، وإن أراد املكان الذي يفَر إليه قال 

ضرباً، : أي" إن يف ألف درهم لَمضرباً: "تريد املوضع الذي ضرب إليه وبلَغه، فإن أردت املصدر قلت
  . يريد عيشاً، وهو مصدر"النهار معاشاًوجعلْنا ": قال اهللا جل ثناؤه

:  أي"إىل اهللا مرِجعكم": واألول أكثر وأقيس، قال جل ثناؤه" مفِْعل"وقد جاء بعض املصادر على 

  .احليض:  أي"ويسألونك عن املَِحيض": رجوعكم، وقال عز وجلّ

، ورمبا كسروا "املَشرب"و" املَذْهب"و فإذا كان يفعل منه مفتوح العني فاملوضع واملصدر مفتوحان، حن
  ".املَحِمدة"وهو شاذ، وكذلك " املَكِْبر: "العني يف مفعل إذا أرادوا االسم، وليس بالكثري، قالوا

إال أحرفاً " املَطْلَب"و" املَخرج"و" املَدخل"فإذا كان يفْعلُ مضموم العني فاالسم واملصدر مفتوحان، مثل 
من " املَنِسك"و" املَجِزر"و" املَفِْرق"و" املَسِقط"و" املشِرق"و" املغِرب"و" املطِلع"و" سِجدامل"كسرت، مثل 

  .نسك ينسك، جعلوا الكسر عالمة لالسم، ورمبا فتحه بعض العرب يف االسم ولزموا القياس

: ع السجود، واملَسِجدموض: املَسجد: "، وقال بعضهم"مسجد ومسِجد"و" مسكَن ومسِكن"وقد روي 

  ".اسم البيت

  ".مطِْلع ومطْلَع: "وقالوا

  .والفتح يف هذه األحرف اليت كسرت جائز، وإن مل يسمع يف بعضهما: قالوا

 فمفعل مفتوح، امساً كان - مثل مغزى من غَزوت، ومرمى من رميت -وما كان من ذوات الياء والواو 
  .فإن العرب قد تكسر هذين احلرفني، ومها نادران" مأوي اإلبل"، و"عنيمأِْقي ال"أو مصدراً، إال 

 فإن مفعالً منه مكسور، امساً كان أو مصدراً، - مثل وعد وورد ووضع -وما كان فاء الفعل منه واواً 
، وقال بعضهم "موِحل"م إال أحرفاً جاءت نادرة، وقال أكثره" املَوِقع"و" املَوِضع"و" واملَوِرد" املَوِعد"حنو 

  : قال اهلُذَيل" موحل"

حبكوداً على ال فأصر ِل  الِعينحوفي الم سخنرشاِز أن يأو  
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  .ويروى املَوِحل واملَوحل مجيعاً

دخل : "معدول عن واحد، يقال" موحد"اسم رجل أو مكان، و" موكَل"و" موهب"و" مورق"و: قال
م مدالقَوحوم دحاد"كما يقال " واد أُحأُح."  

  ل بضم الميم وبكسرها، مع فتح العين فيهما عفل ومعفم

مجسد "، و"مطْرف وِمطْرف"، و"مخدع وِمخدع"، و"مغزل وِمغزل"، و"مصحف وِمصحف"
  ".وِمجسد

الذي يلي : الزعفران، واِملجسد: ِصبغه، واجلسادما صبغ باِجلساد فأجيد وأشِبع : املُجسد: قال بعضهم
  .اجلسد من الثياب

    

ألصق باجللد، فكسر أوله بعضهم استثقاالً : أي" أجسد"املُجسد واِملجسد واحد، وهو من : وقال الفراء
مجعت فيه الصحف، فكسر أوله : أي" أُصِحف"وهو مأخوذ ممن " ِمصحف"للضم، وكذلك قالوا 

وهو " مغزل"جعل يف طرفيه العلَمان، و: أي" أُطِْرف"وهو من " ِمطْرف"ضهم استثقاالً وأصله الضم، وبع
فمن ضم احلرف من هذه جاء به على أصله، ومن كسره فالستثقاله : أدير وفُِتلَ، قال: أي" أُغِْزلَ"من 

  .الضمة

  ل بفتح الميم وبكسرها، مع كسر العين عفل ومعفم

  .بكسر امليم؛ ال يعرف غريه" منِخر وِمنِخر"قالوا 

  ل بضم الميم وبكسرها، مع كسر العين عفل ومعفم

منِتن، ومن أخذه من نتن قال : بكسر امليم؛ ال يعرف غريه، فمن أخذه من أنتن قال" ِمنِتن"و" منِتن: "قالوا
  .ِمنِتن

  الميم وفتح العين ل بضم الميم والعين، وبكسر عفل ومعفم

ال يعرف غريه، فمن قال مدق جعله مثل مسعط ومدهن، ومن قال ِمدق جعله " ِمدق"و" مدق: "قالوا
  .مثل ِمحلَب

  ل بضم الميم وبفتحها، مع فتح العين عفل ومعفم
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، إن جعلته من أخرج "مدخل ِصدٍق"و" مخرج ِصدق"ما جاوز بنات الثالثة فلك فيه وجهان؛ تقول 
" ممسى ومصبح"، وكذلك "مخرج"و" مدخل"يخِرج وأَدخل يدِخل، وإن جعلته من خرج ودخلَ قلت 

  .ومجراها ومرساها وقد قرئ ما مجيعاً" باسم اهللا مجراها ومرساها"، و"ممسى ومصبح"و

  حها، مع فتح العين فيهما ل بكسر الميم وبفتعفل ومعفم

، وأكثر العرب على كسرها، وال يقرأ بذلك، وال "املَشعر احلرام"و" اِملشعر احلرام"يقال : قال الكسائي
  .يعرف غري هذا احلرف

للقَدح الذي " ِمحلَب"و" ِمخرز"و" ِمبضع"و" ِمقْطَع" حنو - مما يستعمل مكسور امليم -وأكثر ما جاء 
: املوضع الذي يقطع فيه، واِملقْطَع: فيه؛ فإن جعلت شيئاً من هذا مكاناً فتحت امليم؛ فاملَقْطَعيحلَب 

املوضع الذي ": املَفْتح"اِملقْراض، و: املوضع الذي يقَص فيه، واِملقَص": املَقَص"الشيء الذي يقطع به، و
  .ذا مصدراً فهو مفتوحاملفتاح، وكذلك إن جعلت شيئاً من ه: يفتح فيه، واِملفْتح

  ل بضم الميم، مع ضم العين أو فتحها عفل ومعفم

للسيف، وهذا مما يستعمل وأوله مضموم، ومما ضم من هذا " منصل ومنصل"و" منخل ومنخل: "قالوا
  .وال يقال فيه غري ذلك" مكْحلة"و" مدهن"و" مسعط"الفن أوله 

  ال عل وفعفم

ِمقْرم "، و"ِملْحف وِلحاف"، و"ِمعطَف وِعطَاف"وهو اإلشفَى، و" ِمسرد وِسراد"، و"ِمسن وِسنان: "واقال
  ".ِمنطَق وِنطَاق"، و"وِقرام

  ال عفل ومعفم

ِمصبح "وِمقْرض وِمقْراض، و"، "ِمضرب وِمضراب"وأصله ِمفتح، وكذلك " ِمفْتح وِمفْتاح: "قالوا
  ".ِمقْول وِمقْوال"، و"ِمنسج وِمنساج"، و"وِمصباح

  ة بفتح الميم، مع فتح العين أو كسرها لعفة وملعفة فيه لغتان ملعفباب ما جاء على م
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تلَثّوا بدار  "وال" معتبة ومعِتبة"، و"ِعلْق مضنة ومِضنة"، وهو "مضلَّة ومِضلَّة"و" أرض مهلَكَة ومهِلكَة"
مضربة السيف "، وهي "أَخذَتين منه مذَمة ومِذمة"تعجزون فيها عن طلب الرزق : أي" معِجزة"و" معجزة

  ".ومضِربته

  ة بفتح الميم، مع فتح العين أو ضمها لعفة وملعفم

املَأْدبة "احلاجة، و": مأْربة ومأْربة"، و"مأْكُلَةمأْكَلَة و"إذا ملك ومل ميلك أبواه و" عبد مملَكٍَة ومملُكَة"
مقْبرة "، و"مزبلَة ومزبلَة"، و"محرمة ومحرمة"، و"مصنعة البناء ومصنعته"الطعام يدعى إليه، و" واملَأْدبة
ميسرة "، و"معركَة ومعركَة"، و"رة ومأْثُرةمأْثَ"، و"مخبرة ومخبرة"، و"مخرأَة ومخرؤة"، و"ومقْبرة
، وهي "مشربة ومشربة"، و"مبطَخة ومبطُخة"، و"مزرعة ومزرعة"، و"مفْخرة ومفْخرة"، و"وميسرة

مقْربة وال "ينهم املكان الذي ال تطلع عليه الشمس، وما ب" مقْنأَة ومقْنؤة"كالصفة بني يدي الغرفة، و
  .قرابة: أي" مقْربة

   بفتح الميم أو كسرهما، مع فتح العين فيهما ةلعف ومةلعفم

    

  .احلبل" مثْناة وِمثْناة"النطْع، و" املَبناة واِملبناة"

جعلهما آلة تستعمل كَسر، من " مسقَاة وِمسقَاة"والفتح أكثر، وكذلك " مرقَاة وِمرقَاة"يقال : قال الفراء
  .، ومن جعلهما موضعاً لالرتقاء وللسقي نصب"ِمصدغَة"و" ِمقْدحة"و" ِمغرفة: "مثل

   بفتح الميم أو ضمها، مع فتح العين فيهما ةلعف ومةلعفم

"هاتنغناةَ فُالٍن ومغك منع تيوأجزأتك "أغْن ،"زجأَة فُالٍن ومزجمهأَت."  

   بضم الفاء مع ضم الالم األولى أو فتحها للع وفللعباب ما جاء على فعلل وفيه لغتان ف

جؤذُر "إذا كان قريب اآلباء إىل اجلد األكرب، و" رجلٌ قُعدد وقُعدد"خاصته، و: أي" دخلُل فُالٍن ودخلَلُه"
البرقُع "األصل، و" العنصر والعنصر"للبصل البري، و" عنصلعنصل و"و" قُنفُذ وقُنفَذ"، و"وجؤذَر
  ".طُحلُب وطُحلَب"، و"والبرقَع

  ، أو فتحهما  بكسر الفاء والالم األولى جميعاللع وفللعف
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"نجنوج ِجنلواحد اجلناجن، وهي عظام الصدر، وبفيه " ِجن"واَألثْلَب ِكثِْكثُ والكَثْكَثُال"و" اِإلثِْلب "

  .التراب: أي

وقد روي األبلُمة أيضاً، مبعىن " املالُ بيننا شق اإلبِلمة واألبلَمة"، و"ناقة ِعجِلزة وعجلَزة"ومما جاء باهلاء 
  .واحد، وهي اخلُوصة

  ول لعالل وفعباب ف

ِجذْمار "، و"ِعنقَاد وعنقُود"مثله، و" كَالٌ وأُثْكُولِإثْ"، و"ِعثْكَالٌ وعثْكُول"، و"ِشمراخ وشمروخ"
  ".ِمعالق ومعلُوق"، و"ِثفْراق وثُفْروق"، وهي قطعة تبقى من السعفَة إذا قطعت، و"وجذْمور

   لع وفلعباب أف

أكْدر "، و"سأقْعس وقَِع"، و"أحمق وحِمق"، و"أخشن وخِشن"، و"أجرب وجِرب"، و"أشعث وشِعث"
  : قال الشاعر" أوجل ووِجل"، و"أنكَد ونِكد"، و"أعمى وعٍم"، و"وكَِدر

 أينا تَغْدو المِنيةُ أوُل على  لَعمرك ما أدري وإني ألوجُل

  : ، قال أبو ذؤيب"أشنع وشِنع"، "أوجر ووِجر"و

....أشْنَع موي واليوم  

  ".مد ورِمدأر"وشنيع أيضاً، و

  ل يل وفاععباب ف

  : ، وأنشد"عِريف وعاِرف"، و"صِرمي وصاِرم"، و"ضِريب ِقداح وضارب"

متَوسي مِريفَهع عثوا إليب  

  .عارفهم: أي

  : قال أبو النجم" غَريق وغاِرق"، و"حفيظ وحاِفظ"، و"قَدير وقاِدر"، و"عليم وعاِلم"، و"سِميع وساِمع"و

  ن بيِن مقْتول وطاٍف غاِرِقِم

  .غريق: أي

   يلع وفلعباب ف

"ِديبوج بدو" ج"ِخيتوش تخو"ش ،"ِميجوس جمقال أبو ذؤيب"س ، :  
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 خَليالً ومنهم صاِلح وسِميج  فإن تَصرمي حبلي وإن تَتَبدلي

  يل عل وفعباب ف

"وأَِنيق أَِنق"هجوب ِهجوب ،هيجولسان " وب ،"وذَليق ِب و" طَِرف"و" ذَِلقسيف الن"ِزنٌ "، و"طَريفح
زينو"وح ،"وكَميد كَِمد."  

  يل ع وفولعباب ف

 حتمه"ستوقَرين هتونه، و: أي" قَرفْسور واحلَِصري"نمع القوم من خبله، و" احلَص برشأَتانٌ "الذي ال ي
دوقوو ِديقو" و"األثُوم األثيم وت"، و"هو الكَذّابوالفَت وُء العني"، و"هو الفتيتججيُء العِني ونن."  

  ل بفتح العين، وبكسرها  وفاعلباب فاع

  .ِلضرب من الطِّيب" رامك وراِمك"، و"تابلُ الِقدِر وتاِبلُ"

  ى بفتح الفاء أو ضمها، مع سكون العين فيهما لعى وفلعباب ف

وأما القُصوى والقُصيا فمضمومة " رعوى ورعيا"، و"ثَنوى وثُنيا"، و"بقْوى وبقْيا"، و"فَتوى وفُتيا: "قالوا
  .األول يف اللغتني مجيعاً

  ال اعل وفباب فاع

"اقانود قدان"اماتوخ موخات ،."  

  ضم ويكسر باب ما جاء فيه لغتان من حروف مختلفة األبنية ما ي

"ِطموالِقر طُمالء"، و"القُرالُء واِحلوة"، و"احلُوة وِإثِْفيِرقَة: "، ويقال للوسادة"أُثِْفيقة وِنمرمولواحد "ن ،
  ".قُثاٌء وِقثَّاء"مجع قضيب، و" قُضبان وِقضبان"مجع أٍخ، و" أُخوة وإخوة"، و"أُسوار وإسوار: "األساورة

    

يوسف "اسم، و" جندب وِجندب"، و"اخلَيالُء واِخليالء"للذي يجيد ِرعية اإلبل، و" رِعية وِترِعيةت"ورجل 
  ".املُغرية واِملغرية"، و"ذُبيان وِذبيان"، و"سفْيان وِسفْيان"، و"يونس ويوِنس"و" ويوِسف

  ما يضم ويفتح 



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  214  

"ِريواجلَد ِريكُ"، و"اجلُد ماىلقَواىل وكَساىل"، و"سجاىل وعجارى"، و"عارى وغَيكَارى "، و"غُيس
  ".جاء القوم بأجمِعِهم وأجمِعِهم"، و"وسكَارى

  ما يكسر ويفتح 

  .شجر تعمل منه الِقسي" الشريان والشريان"، و"ِدمياس وديماس"، و"ِمنجنيق ومنجنيق"

بفتح الباء، " األربعاء" وهي اجليدة، وحكى األصمعي - الباء وفتح اهلمزة  بكسر-" األرِبعاء"ويوم 
  .وحكاها ابن األعرايب أيضاً

صحارى "، و"عذَارى وعذَاِري"مجع ِذفْرى، و" الذَّفاري والذَّفارى"بعيد، و: أي" شأْو مغرب ومغرب"و
، "ِزنبيل"مفوحة الزاي، فإن كسرا زدت نوناً فقلت " زِبيل"، و"الطَّنفَسة والطِّنِفسة"، وهي "وصحاري
  .نبيل"ز: وال يقال

الناِطف، " القُبيطَاء والقُبيطي"إن شددت الزاي قصرت، وإن خفَّفتها مددت، وكذلك " اِملرِعزى"و
  .أيضاً" الباِقلّي والباِقالء"و

احلُِلي مجع : قال الفراء". احللى: "فتحت أوله فقلتإن شددت ضممت أوله، وإن خففت " احلُِلي"و
  .وحى ووِحي: حلْي، مثل

بفتح الواو مؤنثة ال تنصرف، ومجعها قُوب، وإن سكنت الواو ذكَّرت وصرفت، وهي " قُوباء"و
إذا فتحت القاف ضممت السني وإذا ضممت القاف كسرت السني؛ وهي " القَلْنسوة والقُلَنِسية"
  : ِمرزبة، وأنشد الفرء:  فإذا قلتها بامليم خففت فقلت- بالتشديد -اليت يضرب ا " رزبةاِإل"

النَِّخر ِة العودبربالِمز كبرض  

الشيء، فإن " عشر"ممدود، وهو " الباِرياء: " فإذا خففت زدت ألفاً فقلت-بالتشديد " الباِري"وهو 
يف الثمن واخلمس " نِصيف"و" ثَِليثٌ"و" خِميس"و" ثَِمني"دت ياء، وكذلك عِشري، فز: فتحت العني قلت
  .والثلث والنصف

  : ؛ قال الشاعر"ثليث"و" مخيس"، وأنكر "سِديس"و" سِبيع"و" تِسيع"و: قال أبو زيد

  فما صار لي في القَسِم إالَّ ثَمينُها

  : وقال آخر

  لم يغْذُها مد وال نَِصيفُ
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كل ذلك ال ينصرف ومل نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا " رباع"و" ثُالث"و" ثُناء"و" أُحاد"ال ويق
  : البناء غري قول الكُميت

  ِخصاالً عشَارا .....

  : وأجرى هذا ارى، وأنشد لصخر السلمي

  اِبِروتَركتُ مرةَ مثَل أمِس الد  ولقد قَتَلْتُكُم ثُنَاء وموحداً

  : وال ينون؛ ألنه معدول قال الشاعر" موحد"كما قيل " مثْنى"ويقال 

  ِذئاب تَبغَّى النَّاس مثْنَى وموحد  أهلي ِبواٍد أنيسه ولِكنَّما

  باب ما يقال بالياء والواو 

؛ أتانا "بين" البعد فال يقال إال ، فأما يف"بين"يف الفَضل، و" بونٌ"، وبينهما "سبروت وِسبِريت"رجل 
حني أُِهلَّ اهلالل؛ وهو ميشي اخلَوزىل واخلَيزىل؛ وهي العجاوة والعجاية، : ِلتوفاق اهلالل وِتيقاق، أي

لعصبة تكون يف ِفرِسن البعري؛ وهو سريع األبيِة واألوبة؛ وهي املصاِئب واملصاِوب؛ أجد بقليب لَوطاً 
ه، أيولَيتقَاية الشيء ونقَاوطاً؛ وهذه ن : بأَول، من احليلَة؛ وهو املُتيل منك وأَحواره؛ وفالن أَحِخي

صميمهم؛ وداهية دهياُء ودهواء؛ وأرض مسنوة ومسِنية؛ : واملتأَيب؛ وهو من صيابة قومه وصوابتهم، أي
وم ،ِضيروم وضرقال الشاعروفالن م ،ِفيجوم فُوج :  

ِفيجما أنا بالجافي وال الم  

  : بناه على جِفي، وقال اآلخر: قالوا

  أنا اللَّيثُ معِدياً عليِه وعاِديا

  .بناه على عِدي عليه

 ها"واشتديممِس وحالش ومسفٍر"، وهو "ح فٍَر وِبلْيس اله السفر" ِبلْوثُران "، وهو للذي قد بيبالع
  .لضرب من النبت طيب الريح" والعبوثُران

    

تثنية عرف النسا نسيان ونسوان، وتثنية الرضا ِرضوان وِرضيان، واِحلمى ِحموان وِحميان، : قال أبو زيد
: نوم ونيم، وخائف: يم، ونائمصوم وص: والرحا رحوان ورحيان، ونقا الرمل نقَوان ونقَيان، ومجع صائم

  .خوف وخيف

  .من قاله بالواو فعلى أصله، ومن قاله بالياء فعلى خائف ونائم، بنوا مجعه على واحده: قال الفراء
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ن حورا: القَوم، ومجع حائر: مواثق ومياثق، وألقاِوم واألقاِيم: مياِثر ومواثر، وامليثاق: ومجع ِميثرة
  .وِحريان

  باب ما يقال بالهمز والياء 

زرع مأْروق وميروق، : يقال" اليرقان واألرقان"دودة، و": يسروع وأُسروع"الرملُ، و" يبِرين وأَبِرين"
الذكي، : ِعياخلصم، ورجل يلْمِعي وأَملَ: ورمح يزِني وأَزِني؛ منسوب إىل ذي يزن، ورجل يلَندد وأَلَندد

جدنروالي جدنر، واألرصعر ويصلَم: وأعوأَلَم لَملَمميقات أهل اليمن يف إحرامهم، : اجللد األسود، وي
، "عظَاَءة وعظَاية"متفرقة مبعىن أبابيل، و: العود الذي يتبخر به، وطري يناِديد وأَناِديد: ويلَنجوج وأَلَنجوج

  ".صالَءة وصالية"و" ة وعبايةعباَء"و

  باب ما يقال بالهمز وبالواو 

"احوِإش احشاٌء"، و"واٌء وإعو"ِوع ،"وِوكَاف ادة"، و"إكافِوسة وادِوقَاٌء وإقاٌء"، و"إس."  

  باب ما جاء فيه ثالث لغات من بنات الثالثة 

، "قَطْب الرحا وِقطْب وقُطْب"، و"ِخرص الرمح وخرصه وخرصه"معاينةً، و: أي" رأيته قَبالً وِقبالً وقُبالً"
" الولَد والولْد والِولْد"الدهر، وهو : أي" العصر والعصر والعصر"، وكذلك "العمر والعمر والعمر"وهو 

: أي" ِسقْط الرمل وسقْط وسقْط"و، "املَشط واِملشط واملُشط"، وهو "الرغْم والرغْم والرغْم"وهو 

أن يقْتل الرجل جماهرة، " الفَتك والِفتك والفُتك"منقَِطعه، وسقط املرأة والنار فيه اللغات الثالث، و
ذا وه" شرباً وِشرباً وشرباً"وشربت املاء " صغوه معك وِصغوه وصغاه"اللعب، و": الددنُ والددا والدد"و
"وِفم وفُم وكان األصمعي يروي"فَم ، :  

  إذْ تَقِْلص الشَّفَتاِن عن وضِح الفَِم

الوجد "، وهو "الزعم والزعم والزعم"للمتقزز، وهو " قَز وِقز وقُز"، ورجل "شنئاً وِشنئاً وشنئاً"وشنئته 
قَلْب النخلة وِقلْبها "ِحذْق، وهو : أي"  وِطب وطُبطَب"من املَقْدرة، ورجل ذو " والِوجد والوجد

  ".العمر والعمر والعمر"، مثل "نصب ونصب ونصب"، والصنم "وقُلْبها

  باب فعلة بثالث لغات 
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أَلْوة "واليمن ". حبضر فالن"وكلهم يقولون : قال الكسائي". كلّمته ِبحضرة فالن وِحضرة وحضرة"
، فإذا نزعوا اهلاء قالوا "صفْوة الشيء وِصفْوة وصفْوة"، و"رغْوة اللنب وِرغْوة ورغوة"، و"وة وأُلْوةوإلْ
  .ففتحوا ال غري" صفْو الشيء"

  .كما يقال للصدر برك وِبركة" ِصفْوة الشيء وصفْوه"أخذت : قال األصمعي

وجنة وِوجنة "للمكان املرتفع، وهي " الربوة والربوة والربوة "، وهي"العشوة والِعشوة والعشوة"أوطأته 
، "الغشوة والِغشوة والغشوة"، وهي "جثْوة وِجثْوة وجثْوة"، و"جذْوة من النار وِجذْوة وجذْوة"، و"ووجنة
  ".خدعة"يونس وزاد " خدعة وِخدعة"، واحلرب "غَلْظَة وِغلْظَة وغُلْظَة"وفيه 

  باب فعال بثالث لغات 

وهو األبيض الذي يف جوف " النخاع والنخاع والنخاع"، وهو مقطوع "الزجاج والزجاج والزجاج"هو 
زوان "ويف طعامه " الِوشاح واإلشاح والوشاح"، وهو "قَصاص الشعر وِقصاص وقُصاص"الفقار، وهو 

: ، عن أيب زيد"صوان وِصوانٌ وصوان"و" جمام املكّوك وِجمام وجمام"، وهو "ِزوان"مهموز و" وزؤان

  ".حنن منكم براء وبراء وِبراٌء"

  باب فعالة بثالث لغات 

" اخلَاللَة واِخلاللَة واخلُاللَة"، و"رغَاوة اللنب ورغاية ورغاوة"، وهي "مالوةً من الدهر ومالوة وِمالوة"أتيته 

  ".حالوة القَفا، وحالوة القفا، وحالوى القفا"در خالَلْته، سقط على مص

  باب ما جاء فيه ثالث لغات من حروف مختلفة األبنية 

    

" ِسيما"، و"خاتم وخيتام وخاتام"، و"األبلَمة واإلبِلمة واُألبلُمة"، واخلوصة "برقُع وبرقَع وبرقُوع"هو 

عناق تحلُبة وِتحِلبة : "بزيادة الياء، وهي لغة ِلثَقيف باملد، قال أبو زيد" ِسِمياء"وممدود " ِسيماء"مقصور و
  .لليت تحلَب قبل أن حتمل" وتحلَبة

  باب ما جاء فيه أربع لغات من بنات الثالثة 

  : ولَد احلمار، وأنشد املفضل": العفْو والِعفْو والعفْو والعفَا"

  لعفَا هم بالنَّهِقوطَعٍن كَتَشْهاق ا
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". ِنطْع ونطْع ونطَع وِنطَع"، و"عجز وعجز وعجز وعجز"، و"عضد وعضد وعضد وعضد"ويقال 

حما املرأة "و". اسم واَسم وِسم وسم"و". رِحم وِرحم ورحم ورحم"و". شغل وشغل وشغل وشغل"و
  .بال مهز" حمها"مهموز و" ؤهاحم"مثل أبوها و" وحموها

  باب ما جاء فيه أربع لغات من حروف مختلفة األبنية 

العربان والعربون واالربان "وهو ". عنوان وعنيان وعلْوان"، و"صداق املَرأة وِصداق وصدقَة وصدقَة"
مجزأ فالٍن ومجزأَه "، وكذلك أجزأتك " ومغناتهمغنى فالن ومغناه ومغناته"وأغنيت عنك ". واُألربون

قال " اِإلصبع واَألصبع واُألصبع واُألصبع"، وهي "املَوت واملُوتان واملَوان واملُوات"، و"ومجزأَته ومجزأَته
ومجعها " ضِحية"احي، وومجعها أض" أُضِحية وإضِحية وإضِحية: "األضحية فيها أربع لغات: األصمعي
وبه مسي يوم األضحى، وجاء يف : ، ومجعها أضحى، كما يقال أرطَاة وأرطَى، قال"أضحاة"ضحايا، و
" نجوُء العني"على فَعيل، و" نِجيُء العني"، وفالن "إنَّ على كلّ امرٍء يف كل عاٍم أَضحاةً وعتريةً"احلديث 

قد نجأْته : على فَعل، إذا كان شديد العني، يقال" نجُء العني"على فَِعل، و" نجيُء العني"على فَعول، و
  .تبعته نفْسه: أي" قَرونه، وقَِرينه، وقَرونته، وقَِرينته"وأمسحت " ردوا نجأَة السائل بشيء"بعيين، و

  باب ما جاء فيه خمس لغات من حروف مختلفة األبنية 

وهي شدة احلر، " أُفُرة احلَر وأَفُرة وفُرة وعفُرة وعفُرة"، و"ل والشأْمل والشمل والشملالشمال والشمأَ"
  ".ِطولُك وِطيلُك وطُولُك وِطيلُك وطُولُك"أوله، وطال : ويقال

  باب ما جاء فيه ست لغات 

، "ة اللنب وِرغْوة ورغْوة ورغَاوة ورغايةرغْو"؛ و"فُسطاط وِفسطاط وفُستاط وِفستاط وفُساط وِفساط"
زنمة وزنمة "، وهو العبد "رنز"و" رز"مثل كُتب، و" أُرز"مثل كُتب، و" أُرز" "أُرز"و" أَرز: "ويقال

  ".وزنمة، وزلْمة وزلْمة وزلَمة

  د باب معاني أبنية األسماء 

" جوالن"و" غَلَيان"و" نزوان"، و"ضربان"ركَةُ واالضطراب، حنو كلُّ اسٍم على فَعالن فمعناه احل

" دوران"و" وهجان النار"، و"لَمعان"و" خطَران"و" نفَزان"و" نقَزان"و" قَفَزان"، و"لَهبان النار"و" طَيران"و

  .، وأشباه ذلك كثرية"طَوفَان"و
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  .وليس مها من احلركة يف شيء" تان األرضمو"و" املَيالن"وقد شذ منه شيء؛ فقالوا 

كثرياً " فَعالنُ"و: شِنئْته شنآناً قال: وهذا البناء ال جييء فعله يتعدى الفاعل، إال أن يشذ شيء، قالوا: قال
مبعىن " هيمان"، و"صديان"، و"عطْشان"، و"ظَمآن: "ما يأيت يف اجلوع والعطش، وما قارما، قالوا

  .عطشان

شهوان "وهو الشديد الغرِث واِحلرِص على الطَّعام، ورجل " علْهان"، و"غَرثان"و" جوعان: "الواوق
  ".عيمان إىل اللنب"و" للطعام

  .دٍو، ووِجع: فأخرجوه من هذه الِبنية وجعلوه مبرتلة الداء، كما قالوا" قَِرم إىل اللحم: "وقالوا

  ".خزيان"و" غَيران"و" غَضبان"و" ثَكْالن"و" حران"و" لَهفان"نوه بناَءه ومما قارب هذا املعىن فَب: قال

يف " حيران"و: قال سيبويه". سكْران"و" مآلن"و" ريان"و" شبعان"ومما ضاد هذا املعىن فَبنوه بناءه : وقال
  .معىن سكْران؛ ألن كليهما مرتج عليه

" لٍَو"و" حِبج"و" حِبطٌ"و" دٍو"و" وِجع"رجل :  األدواء وما قارب معناها، يقاليأيت يف" فَِعلٌ"و: قال

  .جعل العمى يف القلب مبرتلة األدواء" عٍم"، وعِمي قلبه فهو "وٍج"و

    

" فَِرق" شبه به ألنه داء أصاب قلبه، حنو - مما يكون من الذُّعر واخلوف -وأشباهه " وِجل"وكذلك 

  ".خِشن"، و"كَِدر"، و"قَِعس"، و"حِمق"، و"شِعث"، و"جِرب: "وقالوا" فَِزع"و" لوِج"و

كل هذا للشيء يتغري من الوسِخ ويسود، " حِسك"، و"قَِنم"و" لَِكن"و" لَِكد"و" لَِخن"و" سِهك: "وقالوا
  .جعلوه كالداء؛ ألنه عيب

" نِكد"و" لَِحز"و" لَِحن"و" ضِبس"و" لَِقس"و" ِكسش"و" عِسر: "وشبيه بذلك ما تعقَّد ومل يسهل، حنو

  .؛ ألن هذه أشياء مكروهة؛ فجعلت كاألدواء"لَِحج"و

  ".حِزين"و" مِريض"و" سِقيم: "وقد يدخل فَِعيلٌ على فَِعل يف بعض هذا الباب، قالوا

" قَِعس"و" أَحمق"و" قحِم"و" أَجرب"، "جِرب"، و"أشعثُ"و" شِعثٌ: "ويدخل أفْعلُ عليه، قالوا

  ".أَقْعس"و

" جِذل"و" بِهج"و" فَِرح"و" بِطر"و" أَِشر: "وجاءت أشياء مضادة ملا ذكرنا فبنوها على فَِعل، قالوا

  ".سِكر"و

  ".نِشيط: "وأدخل فَِعيلٌ على فَِعل كما أدخل يف الباب األول، فقالوا

ج، قالواوقد يأيت فَِعلٌ أيضاً فيما كان معناه اهلَي" :الريح وسطوعها، ورجل " أِرج كيريدون حتر"ِمسح "

ألنه ضد " سِلس"ألنه طَيش وِخفَّة، و" غَِلق"ألنه خفة وحترك، و" نِزق"و" قَِلق"إذا هاج به الغضب، و
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  .فبىن بناءه" لَِحج"لعِسر، و

  .ويقال يف هذا كله فَِعلَ يفْعلُ

  باب الصفات باأللوان 

" أَسود"و" أَصدأُ"و" أَشهب"و" أَقْهب"و" أَكْهب"و" أَصهب"و" أَعيس"و" آدم: "لى أَفْعلَ، حنوتأيت ع

  .هذا األكثر" أَبلَق"و" أَبقَع"و" أَخضر"و" أَصفَر"و" أَحمر"و

  ".خِصيف"و" ورد"و" جون: "وقد جاء منها شيء على غري ذلك، قالوا

: ، وعلى افْعالَّ، حنو"صِديء: "وعلى فَِعل، حنو". كَهب"و" أَدم"و" صهب: "على فَعلَ، حنوواألفعال تأيت 

"ارمو" اح"فَارلَّ أيضاً"اصحنو. ، وعلى افْع" :رمو" اح"فَرو" اص"رضاخ."  

  باب الصفات بالعيوب واألدواء 

وهو " أَجذَم"، و"أَقْطَع"و" أَصلَع"، و"آدر"و" أَشتر"و" أَعور" و"أَحمر"و" أَزرق"قد تأيت على أفْعلَ، حنو 
، "أوقَص"، و"أَرسح"، و"أشمط"، و"أَشيب"، و"أَهوج"، و"أَثْول"، و"أَشلَّ"و" أَحبن"املقطوع اليد، و

  ".أَصيد"، و"أَميل"و

" أَفْرع: "، ويقولون"أرسح"كما يقولون " أسته"وقد يبنون ضد االسم من هذه األمساء على بنيته فيقولون 

كما " آذَنُ"، ويقولون "أَهضم"كما يقولون " أَحرم"فرس : ويقولون" أَصلَع"للوافر الشعر كما يقولون 
" عرأَش"، و"أَزب"، وقالوا "أَوقَص"كما قالوا " أَغْلَب"، و"أَرقَب: "، ويقولون للغليظ الرقبة"أَسك"يقولون 

  ".أَجرد"كما قالوا 

، "أَِدر"، و"قَِطع"، و"صِلع"و" شِتر"، "عِور: "واألفعال تأيت يف هذا الباب من العيوب على فَِعل، حنو
  ".هِوج"، و"حِبن"و

شبهوه بشاخ، " شاب"، وقالوا يف األشيب "ميل"يف األميِل، والقياس " مالَ: "وشذَّ منه شيء فقالوا
  .مثل صِيد يصيد، وشِمطَ يشمطُ" ِيبش"والقياس 

، "الدكَاع"، و"النحاز"، و"اخلَمال"، و"القُالب"واألدواء إذا كانت على فعال أتت بضم الفاء، مثل : قالوا
ألنه داء، " اخلُمار"، و"الدوار"، و"البوال"، و"الكُباد"، و"الصداع"، و"الصفار"، و"السكات"، و"السهام"و
قاء : ، وتقول"به عطَاش"عِطش عطَشاً، وإذا كان العطش يعتريه كثرياً قالوا : ، يقال"اهلُيام"، و"العطَاش"و

فالن يقوم قياماً كثرياً إذا أردت أنه : ؛ وتقول"به قُياء: "يقيء قَيئاً، فإذا كان القيء يعتريه كثرياً قالوا
  ".به قُوام" اسم ما به قلت خيتلف إىل املتوضأ، فإن أردت
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هذا كله وأشباهه بضم الفاء من فعال، إال حرفاً واحداً، كان أبو عمرو الشيباين يفتح أوله، وتابعه على 
  .داء من أدواء اإلبل، وكان األصمعي يضم أوله، ويلِْحقه بأمثاله من األدواء" السواف"ذلك عمارة وهو 

  ".احلَبج"، و"الغدة"، و"احلَبطُ: "؛ قالواوقد تأيت األدواء على غري فُعاٍل

    

، "البكَاء"، و"الدعاء"و" الرغاء: "واألصوات كلها إذا كانت على فعال أتت بضم الفاء، حنو: قالوا
" النداء"يضم أوله ويكسر، وكذلك " الصياح"و: ، قال"اهلُتاف"، و"النباح"، و"الصراخ"، و"احلُداء"و

  .أوله ويكسريضم 

فإنه جاء مكسور األول ال يضم، " الِغناء"ومن كسرمها جعلهما مصدراً لفَاعلْت، إال : قال الفراء
  .من االستغاثة، يضم أوله ويفتح" الغواث"و

" والشِحيح" النِهيق"، و"الضِجيج"و" اهلَرير"، و"اهلَِدير: "وأكثر األصوات يأيت على فَِعيل، حنو: قال

  ".الضِغيب"و" النبيح"و" القَِليخ"و" الصِهيل"و" ِحيلالس"و

النباح "، و"الشحاج والشِحيج"و" النهاق والنِهيق"وقد أدخلوا فُعاالً على فَِعيل يف أكثر األصوات، فقالوا 
  ".السحال والسِحيل"، و"الضغاب والضِغيب"، و"والنِبيح

  ".رذَال"و" فُتات"و" فُضاض"و" جذَاذ"و" حطَام"و" رفَات"اً فيما يرفَض وينبذ، حنو وفُعال يأيت كثري: قال

" النحاتة"اسم ما وقع عن النخل، " النخالة"وفُعالَة تأيت كثرياً يف فَضلة الشيء وفيما يسقُط منه، ف : قال

اسم ما وقع عن التقليم، " قُالمة الظفر"لتقوير، واسم ما وقع عن ا" القُوارة"اسم ما وقع عن النحت، و
اسم ما " الكُساحة"اسم ما وقع عن التخلل من الفم، و" اخلُاللَة"اسم ما وقع عن السحل، و" السحالة"و

  .نبذ عن الكَسح

" النفَاية"اسم ما بقي بعد األخذ، و" الفُضالَة"اسم ما وقع عن القَم، وهو الكَسح، و" القُمامة"وكذلك 

  .اسم ما بقي بعد االختيار

  .بناء النفَاية؛ إذ كان ضده؛ ألم كثرياً ما يبنون الشيء على بناء ضده" النقاوة من الشيء"وبنوا : قال

" الِوكَالَة"و" اِخلياطَة"و" النجارة"و" كالِقصارة"وِفعالة تأيت كثرياً يف الصناعات والواليات : قال

والية الصدقات ": السعاية"وهي العرافة، و" النكابة"و" اِالمارة"و" اِخلالفَة"و" اِجلراية"و" صايةالِو"و
  ".السياسة"حسن القيام على اإلبل و" اِإلبالَة"و

  .والصناعة إمنا هي مبرتلة الوالية للشيء والقيام به؛ فلذلك مجع بينهما يف البناء: قال

" الشراد"و" الِفرار"ء ِفعال يف أشياء تقَاربت معانيها؛ فجيء ا على مثال واحد، وهو وقد جا: قال

الرمح، ضرح أي رمح؛ ألنه إذا : مشبه بذلك، والضرح" الضراح"، و"الطِّماح"و" الشماس"و" النفَار"و
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  .مشبه بالضراح" الِعضاض"مشبه بالشراد، و" اطاِخلر"مشبه بالشماس، و" الشباب"ضرح باعدك، و

يف النوق، فجاءوا ما على هذا املثال؛ ألما فَرق وتباعد من شيء " اِخلالء"يف اخليل، و" اِحلران: "وقالوا
  .يهاب، وألما يف العيوب مبرتلة ما تقدم

، وهذه أمساء "الِكشاح"و" اِجلناب"و" الِعراض"و" باطاِخل"و" الِعالط"وقد يأيت ِفعال يف الوسوم، حنو : قال
  .آثار الوسوم

  ".كَشحاً"وكشحته " خبطاً"خبطته : واملصدر منها يأيت على فَعل، حنو

يف الشاء " الصراف"و" اهلَباب"ألنه يهيج فيذكر، و" النزاع: "وقد يأيت ِفعال يف اِهلياج، حنو: قال
  .والكالب

" الِقطَاع"و" اِحلصاد"و" اِجلداد"و" اِجلزاز"و" الصرام"تأيت ِفعال يف أشياء بلغت الغاية، حنو وقد : قال

  . واملصدر يأيت على فَعل- بالفتح -، وقد جاءت هذه كلها على فَعال "الِقطَاف"و

كثري : تلف، قالواواألمساء اليت بنيت على فَِعيٍل جتيء وأضدادها على بناء واحد، وما أقَلَّ ما خت: قال
وقليل، وكبري وصغري، وثقيل وخفيف، وبطيء وسريع، وشريف ووضيع، وقَوي وضعيف، وكرمي ولئيم، 

وعزيز وذليل، وغين وفقري، وسعيد وشقي، وقبيح ومليح، ووسيم ودميم، وغَِوي ورشيد، وقدمي 
ينء ورفيع، وبطني وحديث، وطويل وقصري، وسخي وشحيح، وغليظ ودقيق، وحليم وسفيه، ود

  .ومخيص

  .مجيل وسمج وسِميج: وقالوا

  .عظيم، ومل يأت له ِضد، استغنوا بضد مثله عن ضده، وهو كبري وضده صغري: وقالوا

  .فإمنا هو فعيل مبعىن مفعول" هِزيلٌ"مسني، ومل يأت له ضد على بنائه، فأما قوهلم : وقالوا

  .ضد مثله عن ضده، مثل قوي وضعيفشِديد، ومل يأت له ضد، استغىن ب: وقالوا

    

" جِريء"ومل يقولوا حِسني، كما قالوا جِميل، وقالوا " حسن"وقد جاءت أشياء على غري هذا البناء، قالوا 

فاستغنوا " كَِميش"، وقالوا "ضخيم"ومل يقولوا " عظيم"ومل يقولوا جِبني من اجلبان، وقالوا " شِجيع"و
وال ضد له، استغىن بضد مثله عن ضده، وهو " لَبيب: " سريع وبطيء، وقالوابضد مثله عن ضده، مثل

  .عاقل وجاهل

  .على هذا البناء" سِخي"بِخيلَ ومل يأت يف ضد ذلك إال "و" ضِنني"و" شِحيح: "وقالوا

فإنه جاء " فْعلم"وليس اسم من هذه األفعال اليت حلقتها الزوائد يكون أبداً إال صفة، إال ما كان من : قال
  .وحنوه" مخدع"امساً يف 
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  باب شواذ البناء 

  .وال تكون هذه البنية إال للفعل" فُِعلٌ"ليس يف األمساء وال يف الصفات : قال سيبويه

حرف واحد، " فُِعٍل"قد جاء على : مسعت األخفش يقول: قال يل أبو حامت السجستاين: قال أبو حممد
  : وأنشدين األخفش: دويبة صغرية تشبه ابن عرٍس، قالهي : وقال" الدِئلُ"وهو 

هسرعم قيس ٍع لومِئل ما  جاؤا ِبجِس الدرعإالَّ كَم كان 

" الدؤِلي: "وا مسيت قبيلة أيب األسود الدؤيل، وهي من ِكنانة، إال أنك إذا نسبت إىل الدِئل قلت: قال

، "إبِلي: "ولذلك تنسب إىل إبٍل فتقول:  بعد ضمة وياءي النسب، قالففتحت؛ استثقاالً لكسرتني
  .ويستثقلون تتابع الكسرات وياءي النسب

وهو القَلَح يف األسنان، وحرف " ِحِبر"و" ِإِبل"إال حرفان يف األمساء " ِفِعل"ليس يف الكالم : وقال سيبويه
وهو " إِطل" أبو حممد وقد جاء حرف آخر وهو ، وهي الضخمة، قال"ِبِلز"امرأة : يف الصفة، قالوا

  .اخلاصرة

قَوم "وصف، إال حرف من املعتل يوصف به اجلميع، وذلك قولك " ِفعل"ليس يف الكالم : وقال سيبويه
  : ، وأنشد"ِزيم"، و"مكَانٌ ِسوى"وقد جاء : وهو مما جاء على غري واحدة، وقال غريه" ِعدى

  ِبذي المجاِز تُراعي منِْزالً ِزيما   واِحدةًثَالثَ لَياٍل ثُم باتَتْ

  ".األرِبعاء"إال " أفِْعالء"ال نعلم يف الكالم : وقال سيبويه

  : ، وهو الرماد العظيم، وأنشد"األرِمداء"وقد جاء : قال أبو زيد: قال يل أبو حامت: قال أبو حممد

 وَأرِمداِئِهأثافيِه  غير  لم يبِق هذا الدهر من آياِئِه

  .جمع آياً على آياء وهو أفعال

: فإم ضموا الياء لضمة الراء، كما قالوا" يسروع: "فأما قوهلم" يفْعول"وليس يف الكالم : وقال سيبويه

  .فضموا الياء لضمة الفاء، ويقوي هذا أنه ليس يف الكالم يفْعل" األسود بن يعفُر"

فإما من أغار وأننت، ولكنهم " ِمِغرية"و" ِمنِتن"، فأما "ِمنِخر"إال " ِمفِْعل"كالم وليس يف ال: وقال سيبويه
  ".ِإلمك"و" أَجؤك: "كسروا كما قالوا

  ".مفْعل"وليس يف الكالم : وقال سيبويه

  : قد جاء حرفان نادران ال يقاس عليهما، وهو قول الشاعر: وقال الكسائي

  مكْرِمليوِم روٍع أو فَعاِل 

  : وقال مجيل
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نثَيتِه بلَِزم ال إن مي ال إنوِن  الزعم أي على كَثرِة الواشين  

  .مجع معونة" معون"مجع مكْرمة، و" مكْرم: "قال الفراء

الوا وهو قليل غريب، وجعلوا امليم مبرتلة اهلمزة، فقالوا مفْعول كما ق" مفْعول"وقد جاء : وقال سيبويه
: للمعالق، وزاد غريه" معلُوق: "أُفْعول، وكما قالوا ِمفْعال ملا قالوا إفْعال، وِمفِْعيل ملا قالوا إفِْعيل، وقالوا

: للِمنِخر، وقالوا" منخور"أيضاً، و" مغثُور: "لواحد املغافري، ويقال" مغفُور"لضرب من الكَمأَة، و" مغرود"

  .شبه ِبفُعلُول

 بالتمام، وإمنا يأيت - وهي من بنات الواو -من ذوات الثالثة " مفْعول"وليس يأيت :  أيضاً غريهوقال
  ".مصوون"وثَوب " مدووف"مسك : إال حرفان، قالوا" مخوف"و" مقُول"بالنقص، مثل 

ورجل " مخيوطٌ"و" مِخيط"وثوب " مكْيول"و" مِكيل"بر : فأما ذوات الياء فتأيت بالنقص والتمام، يقال
  ".معيون"و" مِعني"

  .اسم وال صفةٌ" فُعول"ومل يأت على : وقال سيبويه

" سبوح"و" قَدوس: "وحكى سيبويه. لواحد الذَّراريح" ذُروح"و" قُدوس"و" سبوح"قد جاء : وقال غريه

  ".ذُرحرح"بالفتح، وكان يقول يف واحد الذراريح 

    

حنو " فُعلُول" وإمنا جييء على - بفتح الفاء وتسكني العني -" فَعلُول"وليس يف الكالم :  سيبويهوقال
" بلَصوص" حنو - بفتح العني -" فَعلول"أو على " حلْكُوك"ويف الصفة " عصفُور"و" زنبور"و" هذْلُول"

  ".بعكُوك"و

  : ِلخول باليمامة، قال العجاج" بنو صعفُوق"الوا يف حرف واحد نادر، ق" فَعلول"قد جاء : وقال غريه

فُوٍق وأتْباٍع ُأخَرعآِل ص ِمن  

  ".دري"وكَوكَب " مريق: "يف الكالم إال قليالً، قالوا" فُعيلٌ"مل يأت : وقال سيبويه

  .وأما الفراء فزعم أنَّ الدري منسوب إىل الدر، ومل جيعله على فُعيل

" الصلْصال"و" الدهداه"و" اجلَرجار"يف الكالم إال املضعف، حنو " فَعالالً"ال نعلم : وقال سيبويه

  ".احلَقْحاق"و

:  من غري ذوات التضعيف إال حرف واحد، يقال- بفتح الفاء -" فَعالل"ليس يف الكالم : وقال الفراء

  .ظَلَع: أي" خزعالٌ"ناقة ا 

وما أشبه ذلك، وهو مفتوح اسم؛ فإذا كسرته فهو " الزلْزال"و" القَلْقَال"ذوات التضعيف ف فأما : قال
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  ".زلْزلْته ِزلْزاالً"و" قَلْقَلْته ِقلْقاالً: "مصدر، وتقول

  ".ِهلْباج"و" ِسرداح"، والصفة "ِشمالل"و" ِقنطار"و" ِحمالق"من غري املضاعف " ِفعالل"و: قال سيبويه

ومها " جنفَاء"و" قَرماء: " يف األمساء دون الصفات، قالوا- بفتح العني -" فَعالء"وقد جاء :  سيبويهقال
  : مكانان، وأنشد

ةً شَواهعاِلي اءمعلى قَر  ِتِه ِخمارغُر ياضب كأن  

  : وأنشد أيضاً

 طاليِفناء بيتك بالم أنَخْتُ  رحلْتُ إليك من جنَفَاء حتَّى

بتسكني اهلمزة، " ثَأْداء: "يف حرف واحد، وهو صفة، قالوا لألمِة" فَعالء"وقد جاء : وقال غري سيبويه
  : بفتحها، وأنشد للكميت" ثَأَداء"و

  شَفَينا باألِسنَِّة كُلَّ وتِْر  كُنَّا بِني ثَْأداء لما وما

  ".قَضينا"ويروى 

، وهو "عشراء"وناقة " نفَساء"إال وآخره عالمة التأنيث، حنو " فُعالء"م وال يكون يف الكال: وقال سيبويه
 داء"يتنفَّسعاء"و" الصضحق، و": الررى تأخذ بعاء"احلُمبالقُو."  

" قوباء"ففتح الواو وجعلها مؤنثة ال تنصرف؛ فجمعها قُوب، ومن قال " قُوباء"من قال : وقال غريه

  .فهي حينئذ مذكر ينصرففسكَّن الواو 

وهو العظم " خشاء"و" قُوباء"مضمومة الفاء ساكنة العني ممدوة إال " فُعالء"وليس يف الكالم : وقال أيضاً
  .األصل قُوباء، وخششاء، فسكنوا: النايتء خلف األذن، وقال بعضهم

وهي الداهية، " الربىا"فهو ممدود، إال أحرفاً جاءت نادرة، وهي " فُعالء"وكل حرف جاء على 
  .أيضاً اسم بلد" أُدمى"وهو اسم موضع، و" شعبى"و

واأللف لغري التأنيث، " فُعلَى"واأللف لغري التأنيث، وال نعلمه جاء " فُعلَى"وليس يف الكالم : وقال سيبويه
  ".هاةٌرجل ِعز"و" امرأة ِسعالة: "فأحلقوا اهلاء، كما قالوا" بهماة: "إال أم قالوا

وأما : صفة، قال" ِفعلَى"ال يكون : قال يل أبو حامت عن األخفش أو غريه قال: وقال عبد اهللا بن قتيبة
  . فكسرت الضاد ملكان الياء- بالضم -فإا فُعلَى " ِقسمةٌ ِضيزى"قوهلم 

، وال تقل هذه "الكُبرى"و" الصغرى"إال باأللف والالم، أو باإلضافة، حنو " فُعلَى"ليس يف الكالم : وقال
هذا " "هذه الصغرى"، وتقول "أَصغر ِمنك"حىت تقول " هذا رجل أَصغر: "كما ال تقول" امرأة صغرى"

  ".هذا األصغر"و" هذِه الصغرى"وتقول " أَصغر ِمنك"حىت تقول " رجل أَصغر
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:  وإمنا جاء بالفتح، حنو- بكسر العني-" مفِْعل"ليس يف الكالم ذوات األربعة : وقال سيبويه وغريه

  .مرمى، ومدعى، ومغزى

، "مأِْوي اِإلِبل"و" مآِقي العين"وقد جاء على ذلك حرفان نادران مسعتهما بالكسر، ومها : وقال الفراء
  .وسائر الكالم بالفتح

وهو " ِهجرع"و" ِدرهم"لالم، إال حرفان بكسر الفاء وفتح ا" ِفعلَل"ليس يف كالم العرب : وقال األصمعي
  .الطويل املُفِْرطُ يف الطول

  : وهو صفة، وأنشد غريه" ِهبلَع"وهو اسم، و" ِقلْعم"و: وقال سيبويه

لَعرافٌ ِهبج حاِفلَهفَشَحا ج  

، وزاد غريه "يِطرمب"و" مسيِطر: "يف غري التصغري، إال يف حرفني" مفَيِعلٌ"ومل يأت : قال أبو عبيدة
  ".مهيِمن"

    

لضرب من السحر، وهذا سبي " التولَة"يف الواحد إال قليالً، قالوا " ِفعلَةٌ"مل يأت : قالوا: وقال غري واحد
وهو يف اجلمع كثري، " ِخيرةُ اهللا من خلِْقِه"وحممد صلى اهللا عليه وسلم " الطِّيرة"إياك و: وتقول" طَيبة"

مجع ِهرة ِهرر، ومجع ِهر ِهررة، وكذلك عود :  كوز وِكوزة، وعوٍد وِعودة، وِهر وِهررة، قالوا:حنو
دة وِعودوةٌ، وناقة عدوِعو.  

  .أصبع: وأَفِْعلٌ يف الكالم قليل قالوا: قال سيبويه

  .بلُم، وأُصبع؛ ومل يأت وصفاًأُ: ومل يأت على أُفْعٍل إال قليل يف األمساء، قالوا: وقال أيضاً

  .أَسحار، لضرب من الشجر: ومل يأت على أَفْعالٌ إال حرف واحد، قالوا: وقال أيضاً

، ويف الصفة "إرِبيان"و" إِمدان"وهو جبل، و" إسِحمان"وإفِْعالن قليل يف الكالم، ال نعلمه جاء إال : قال
  ".ليلةٌ ال إضِحيان"

  .يوم أَرونانٌ، وعِجني أَنبجان: على أَفِْعالن إال حرفانومل يأت : قال

  .األربعاء، وهو اسم عمود من عمِد األخِبية: ومل يأت على أَفْعالء إال حرف واحد، قالوا: قال

 غريه، ، إال حرف واحد ال يعرف"أَنِصباء"و" أَصِدقَاء"وكذلك أَفِْعالء مل يأت إال يف اجلمع، حنو : قال
  ".يوم األرِبعاء"وهو 

  .اجلَفَلَى: هو يدعى األجفَلَى، ويقال أيضاً: ومل يأت على أَفْعلى إال حرف واحد، قالوا: قال

  .للخامت والدانق" داناٍق"و" خاتام"و" ساباط"وفَاعالٌ قليل يف األمساء وال نعلمه جاء صفة، حنو : قال
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  .ماٌء سخاِخني: ال حرف واحد، قالواومل يأت على فُعاِليٍل إ: قال

  .أَلَنجج، وأَلَندد، من أَلَد: ومل يأت على أفَنعٍل إال حرفان، قالوا: قال

  .علْيب، اسم واٍد: ومل يأت على فُعيٍل إال حرف واحد، قالوا: قال

  .السلُطَانُ: ومل يأت على فُعالٍن إال قليل قالوا: قال

  : على فُعالِن إال حرف واحد قالومل يأت : قال

  أال يا ِديار الحي بالسبعاِن

  .السيراُء، واِخليالُء: ومل يأت على ِفعالَء إال قليل، قالوا: قال

  .التوراب، للتراب: وفَوعالٌ قليل، قالوا: قال

  .معاشوراء وهو اس: ومل يأت على فَاعوالء إال حرف واحد، قالوا: قال

  ".ِجعِثن"و" ِفرِسن"وِفعِلن يف الكالم قليل ال نعلمه جاء إال : وقال

  .أيضاً" تنوط"ويقال " تنوطٌ"وهو طائر؛ وزاد غريه " تبشر"وتفَعلٌ قليل، قالوا : قال

احد جاء نادراً، قال غري حرف و" ميٍت"و" سيٍد"ومل يأت على فَيِعل يف الكالم إال يف املعتل، حنو : قال
  : رؤبة

  ما باُل عيني كالشَِّعيِب العيِن

  .فجاء به على فَيعٍل، وهذا يف املعتل شاذ

ِبصِري، : وكان بعض النحويني يزعم أن سيداً ميتاً وأشباههما فَيعلٌ غُيرت حركته، كما قالوا: قال
  .ودهِري، فكذلك غريوا حركة فَيعٍل

  .هو فَيعلٌ، واحتج بأنه ال يعرف يف الكالم فَيِعل، إمنا جاء فَيعلٌ، مثل صيرف وخيفَق وضيغٍم: الفراءوقال 

قُضاة وغُزاة ورماة، : هو فَيِعلٌ واحتجوا بأنه قد يبىن للمعتل بناٌء ال يكون للصحيح، قالوا: وقال بصريون
تل على ذلك؛ فاملعتل جنس على ِحياله، والسامل جنس على فجمعوه على فُعلَة، وال جيمعون غري املع

  .حياله

  .وهو صفة: لضرب من طري املاء، قال" غُرنيق: "قليل يف الكالم، قالوا" فُعلَيلٌ"و: قالوا

  باب شواذ التصريف 

د لتركوه على جهته العرب إذا ضمت حرفاً إىل حرف فرمبا أجروه على ِبنيِته، ولو أُفِْر: قال الفراء وغريه
  : فجمعوا الغداة غَدايا ملَّا ضمت إىل العشايا وأنشد" إني آلتيه بالعشايا والغدايا: "األوىل؛ من ذلك قوهلم
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تَّاكٍة هِوبَأب الَّجواللِّينا  َأخِْبيٍة و الِبر منه خِْلطُ بالِجدي  

  :  ألخِبية، ولو أفرد مل جيز وقال آخرإذ كان متبعاً" أَبِوبةً"فجمع الباب 

مانأز رورسالم رورس ناءيع  العيِن الِحير من راءوح ناءيع  

  ".الِعني"إذ كان بعد " اِحلري"فقال 

من هذا، ولو أفردوا لقالوا " ارِجعن مأْزوراٍت غري مأْجوراٍت: "وأرى قوهلم يف احلديث: قال الفراء
"ووراتمز."  

    

  : مسنوةٌ، وقال الشاعر: والقياس" يسنوها املطر"من " مسِنيةٌ"أرض : وقالوا

ِفيجما أنا بالجافي وال الم  

  .بناه على جِفي: قال الفراء

  : وقال اآلخر

  أنا اللَّيث معِدياً عليِه وعاِديا

  .بناه على عِدي عليه: قالوا

فإن " سفْواء"و" قَنواء"و" عشواء: "واألصل العلْواُء؛ ألنه من الواو، أال ترى أنك تقول" لْياءالع: "وقالوا
ترد إىل الواو ما كانت أصلَه، وإىل الياء ما كانت " عمياء"و" ضمياء: "كانت من الياء قُلْتها بالياء، مثل

أصلَه.  

  .ألنه ال ذَكَر هلا، فأرادوا أن يفرقوا بني ماله ذكَر وبني ما ليس له ذَكَر" علْياء"إمنا قالوا : قال اخلليل

، ولكنهم بنوه "احلَلْواء"و" الْألواء: "ال ذَكَر هلا بالواو، وقالوا" فَعالء"قد جاءت حروف على : قال الفراء
  .و قلبت ياء لكسرة ما قبلهاعلى عِليت، ومها لغتان علَوت وعِليت، والياء يف عِليت أصلُها الوا

  ".رِضيت"ألنه من الرضواِن فبين على " مرضو: "واألصل" فُالنٌ مرضي املذهِب: "وقالوا

 ضيوقالوا يف مجع أب"والقياس " بيض"وضوٍد" بٍر وسممثل ح.  

  ".قُووس"واألصل " ِقِسي"وقالوا يف مجع قَوس 

  .أنوق: واألصل" أَنيق"على غري قياس، و" وائجح"وقالوا يف مجع حاجٍة 

ومها فَرعا كل شيء، جاء بالواو؛ ألنه بين مثىن ومل يأت له واحد " ِمذْريان"واألصل " ِمذْروان"وقالوا 
ا جاء بغري كما تقول ِكساَءين وِرداَءين، وإمن" ِبِثناَءين"واألصل " ِبِثناييِن"فيثىن عليه، وكذلك قوهلم عقَلَه 

  .فيثَنى عليه" ِثناء"مهز ألنه بين مثىن، ومل يقولوا 
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  .بالياء وأصله الواو ليفرقوا بينه وبني املعىن اآلخر" هو أَلْيطُ بقليب منك"وإمنا قالوا : قال الفراء

، فقلبت ياء وأصل الياء يف نشيت واو" نِشيت اخلبر"وهو من " رجل نشيان لألخبار"ومثله قوهلم : قال
  .من السكر" نشوان"للكسرة، فقالوا بالياء ليفرقوا بينه وبني 

  .وأصله الواو؛ كراهية أن يوافق مجع العود" أَعياداً"ومجعوا العيد 

بالياء مثل العلْيا، وهو من علَوت، والدنيا " القُصيا"بالواو، والقياس " القُصوى"وأهل احلجاز يقولون : قال
  ".خِذ احلَلْوى أَعِطه املُرى"ن دنوت، وهذا نادر خرج على األصل وروي عنهم وهو م

وأصلها بالواو، وقد قالوا " حلَّ ِحبيته"بالواو، ومن الشاذ قوهلم " حزوى"ومن البالد : وقال الفراء
"هتوبروا واوها ألن الفعل يأيت منها بالزي: أيضاً؛ قال" حوال يقال: ادة، يقالوإمنا غي ،تيبت؛ : احتوبح

  .بالياء" رجلٌ غَديانٌ"فلذلك غريت، كما قالوا 

 على ذكرمها، فكان الذَّكَر من هذا - وأصلهما الواو -بالياء " الدنيا"و" العلْيا"وإمنا بنوا : قال الفراء
وكان أعلى قد انتقلت واوه إىل " ي أَعلَى ِمنكه"و" هو أَعلَى ِمنك"النوع يكون لُألنثَى، والذكر يقال 

  .اَألعلَيان: الياء؛ ألنه لو ثين لقيل

ِغلْمٍة وِجلٍَّة وِغزلٍَة، فضموا أوله تشبيهاً : بالضم غلط أو خطأ، وإمنا هو مثل" أُخوةٌ"قوهلم : وقال الفراء
  .بكُسوٍة ورشوٍة

كَررته تكِْريراً وتكْراراً، وال : وهو مصدر بينت تبِييناً وتبياناً، مثلجاء مكسور األول " التبيانُ"و: قال
" الترباع"وموضع يقال له " التلْقاء"و" التقْصار"و" التمثال"يكون يف الكالم التفْعالُ إال امساً موضوعاً، مثل 

  ".ِتبراك"وموضع آخر يقال له 

  .تبيان بالِعصيان والنسيانوإمنا شبهوا ال: قال

" التلْعاب"و" التهذَار"و" التهيام: "فهو مفتوح التاء، حنو" التفْعال"كل اسم جاء على : وقال البصريون

بكسر التاء، يف الصعق إال حرفني، فإما جاءا " التصعاق"و" التقْتال"و" التسيار"و" التجوال"و" الترداد"و
  : مبعىن اللقاء، وأنشد" التلْقَاء"و" التبيان"قالوا 

  فاليوم قَصر عن ِتلْقاِئِك األمُل  خَيرِك هْل تَْأتي مواِعده أملْتُ

 أصله الكسرة مثل الِعصيان والِغشيان، وكذلك مصادر هذا - بالضم -بنى يبِني بنياناً : قوهلم: قال
  .والكسر أحب إليه" الغنيان والِغنيان"، و"الطُّغيان والطِّغيان"ومسعت : اب، قالالب

    

  : ومما بىن مفعوله على فُِعلَ ومل يأت على األصل قول الشاعر: قال
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طُورمِريٍح مِن مكْتَِئِب اللَّوم  

  : ، وقال اآلخر"مروٍح"أراد 

ِشيباِع موٍر في الِقصقُد وماء  

  .فبناه على ِشيب" مشوب"يريد 

  : وأنشدين الكسائي فيما جاء بالواو: وأكثر ما يأيت على هذا املنقولُ عن الواو إىل الياء، قال الفراء: قالوا

مدونَه ساكينغٍْب مويْأوي إلى ز  وبهفاقُ مالر فالً ال تخطّاه 

  ".قد هوب الرجل"بناه على قول من قال : قال

بالياء؛ ألم جيتمعون ما بني الثالثة منه إىل العشر بالياء، فيقال " احلُِقي"و" العِصي"وقوهلم :  الفراءقال
  .فبنوا الكثري على ذلك" عشر أَعٍص"و" عشرة أَحٍق"و" ثَالثُ أَدٍل"

لَ على مصادر الواو، بالواو وأصلها الياء، وهي مصدر من مصادر الياء شاذ حِم" الفُتوة"وقوهلم : قال
، فلما محلت افتوة على مصادر الواو "ِرخو بين الرخوة"و" أخ بين األخوِة"و" أب بين األبوِة"وهو قولك 

 على الواو؛ إذ أشبهت مصادر الواو مثل دعوى - وهو اِملثْلُ -" الشروى"جعلت بالواو، كما محلت 
  ".فُتى"على ذلك بالواو، وكان القياس " فُتواً"مجعوا الفتى مثَّ : ونجوى، قال

  .وال يقال من يوٍم فَعلْت وال يفْعلُ: قال" يوم"ومل جند ياء بعدها واو غري مهموزة يف األمساء إال يف : قال

  ".ضيون"، وللقطِّ "حيوة"ومن الشاذ قوهلم للرجل : قال الفراء

  ".هرقْت املاء: "مث أبدلوا من اهلمزة هاء، فقالوا" أَرقْت املاء"ا قالو: وقال سيبويه

" هنرت"، وقالوا "إبِريةٌ"وأصلها " ِهبِريةٌ"واهلمزة تبدل منها اهلاء يف أول احلرف كثرياً؛ قالوا : وقال الفراء

  ".رقْتأَ"واألصل " هرقْت"، و"أَرحت"وأصله " هرحت"، و"أَنرت"وأصله 

مث لزمت اهلاء فصارت كأا من نفس احلرف، مث أدخلت األلف بعد على اهلاء، وتركت : قال سيبويه
  ".أَسطَعت تسِطيع"ونظريه " أَهرقْت: "اهلاء عوضاً من حذفهم العني؛ ألن أصله أريقْت، فقالوا

  .هأفْعلْت ألنه بوزن" أسطَعت"تومهوا أن قوهلم : قال الفراء

لَِححت : "وزاد غريه يقال. بإظهار التضعيف، ليس يف الكالم غريه" مِششِت الدابة"يقال : وقال األمحر
، "قَِططَ شعره"إذا تغيرت رحيه، و" أَِللَ السقاء"إذا كثر ِضبابه، و" ضِبب البلَد"إذا التقصقت، و" عينه

  .وائممن الصكَِك يف الق" صِككَِت الدابة"و

  .كثرية األفْنان، والقياس فَناء: أي" شجرةٌ فَنواء: "وقالوا

  : ومما جاء على أصله: قال سيبويه
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نَؤثْفَيوصاِلياٍت كَكَما ي  

  : وهو من أثفيت، وقول اآلخر

  كُراتُ غُالٍم من ِكساٍء مَؤرنَِب

هلمزة يف يفِْعلُ وأخواا؛ فحذفت استثقاالً هلا، كان األصل يف مثل أَخرج يخِرج أن تثبت ا: قال اخلليل
  .وجاء هذان احلرفان على األصل

ففتحوا اهلاء؛ ألا أبدلت من مهزة ولو كانت ظاهرة لكانت مفتوحة؛ " يهِريق"وإمنا قالوا : قال الفراء
  ".يؤخِرج"لكان " يخِرج"ألم لو قالوا بالقياس يف 

 يف أول احلرف وآخره، وال تزاد يف وسطه؛ فأما ما زيدت فيه أوالً فَمفْعل وحنوه، امليم تزاد: قال الفراء
  ".ابنم"و" ستهم"و" زرقُم"و" اللَّهم"و" فَفَم"وأما ما زيدت فيه آخراً 

فإا من نفس احلرف؛ ألنك " ِمعزى"وكل ميم كانت يف أول حرف فهي مزيدة، إال ميم : قال سيبويه
قليل، قالوا من " تمفْعلَ"ألنك تقول متعدد، و" معد"معز، وال كانت زائدة لقلت عزى، وميم تقول 

  .وهو من اِملدرعة" تمدرع"وهو من التمسكن، و" تمسكَن"مسكني 

وميم " ليلكذلك مبرتلة عرطَ" منجنون"من نفس احلرف، وهو مبرتلة عنتريس، و" املَنجنيق"وامليم يف : وقال
من احلرف؛ ألما لو كانت زائدتني ألدغمت كَمرد ومفَر، فإمنا مها مبرتلة الدالني " مهدد"وميم " مأْجج"

  .يف قَردد

فإن " أَولَقاً"وأشباه ذلك؛ إال " أَفْكَل"و" أحمر"وكل مهزة جاءت أوالً فهي مزيدة، يف حنو : قال سيبويه
أدمي "ألنك تقول " أَرطًى"وهو فَوعل، و: قال" أُِلق الرجل"ال ترى أنك تقول اهلمزة من نفس احلرف، أ

  .ولو كانت اهلمزة زائدة لقلت مرِطي" مأْروطٌ

    

" إلَّق"اهلمزة من نفس احلرف؛ ألن إفْعالً ال يكون وصفاً، وإنما هو ِفعل، و" إمع"و" إمر"و: قال سيبويه

  ".ِهيخ"ك هو مثل من التألّق، كذل

  .استثقلوا ألفاً بني واوين" أَواِئل"و" أول"ومما مهزوه وهو من نفس احلرف : قال

" الشأْمل"و" الشمأَل"وأصله من الغرق، و" ِغرِقيء البيض"ومما مهزوه وال حظَّ له يف اهلمزة : قال الفراء

  .وأصله من الشمال

" قاومته ِقواماً"فقلبوا يف املصدر الواو ياء؛ وقالوا " صمت ِصياماً"و" ياماًقُمت ِق"وقالوا : قال الفراء

فلم يقلبوا يف املصدر الواو ياء؛ ألن الواو صحت يف فعل هذا املصدر الثاين فصحت " حاورته ِحواراً"و
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  .فيه، واعتلت يف فعل املصدر األول فاعتلت فيه

وهو خاص لذوات الياء ": سار سيرورةً"و" حاد حيدودةً"و" صار صيرورةً"يف قول العرب : وقال الفراء
، "سيدودة"و" هيعوعة"و" ديمومةٌ"و" كَينونة"من بني الكالم، إال يف أربعة أحرف من ذوات الواو، وهي 

س للواو فيه حظ فقيلت بالياء، وإمنا جعلت بالياء وهي من الواو؛ ألا جاءت على بناء لذوات الياء لي
  ".الرماية"و" السعاية"وهي من ذوات الواو، ملا جاءت على مصادر الياء حنو " الشكَاية"كما قالوا 

  .فخفّفْن كما خفف امليت" فَيعلُولَة"وأخواا أريد ن " كَينونة: "وقال البصريون

فإا صورة مل تأت " فَيعلُولَة" أوهلا كراهية أن تصري الياء واواً، وأما ففتحوا" فُعلُولَة"أريد ن : قال الفراء
 تة يف شعر أو سجع كما وجدت امليا تاملسقيم وال صحيح، ولو كانت للمعتل على مذهبهم لوجد

تواملَي.  

أَدبر فهو "و" مقِْبلأقْبلَ فهو : " حنو- بكسر العني -" مفِْعل"فاالسم منه " أفْعلَ"كل : وقال غري واحد
 وال - بفتح اهلاء -" يف كالمِه فهو مسهب" أسهب"وجاء حرف واحد نادر ال يعرف غريه، قالوا " مدِبر
  . بكسر اهلاء-" مسِهب"يقال 

"  فهو واِرٍسأورس الشجر"و" أيفَع الغالم فهو ياِفٍع: "يف حروف، قالوا" فاِعٍل"وجاء االسم منه أيضاً على 

  ".أبقَلَ املَوِضع فهو باِقلٌ"إذا أورق، و

أَعشب البلَد فهو عاِشب "و" أَمحلَ البلَد فهو ماِحل وممِحل": "مفِْعل"و" فاِعٍل"ومما جاء االسم منه على 
  ".ومعِشب

  : قال رؤبة" أَغْضى اللَّيلُ فهو غَاٍض ومغٍض"و

   لَيٍل غَاِضيخْرجن من َأجواِز

  .مغٍض: أي

  : وأما قول العجاج

  يكِْشفُ عن جماِتِه دلْو الداْل

" أَدلَى دلْوه"هو املُستقي، يقال " املُديل"، و"دال يدلُو"هو اجلاذب للدلْو ليخرجها، يقال منه " الدايل"فإن 

ديل لكان أشبه مبا أراد، ولكنه أراد القافية، وعلم أن الدايل إذا ألقاها يف املاء ليستقي، ولو قال العجاج املُ
  .فأراد يكشف عن املاء دلو املستقي: واملُديل جيوز أن يوصف ما املستقي بالدلو، قال

  ".منتج"وال يقال " نتوج"فهي " أَنتجت"و" مِعق"وال يقال " عقُوق"فهي " أَعقَِّت الفَرس: "ويقال

أَزكَمه اهللا فهو "، و"أَحمه فهو محموم"، و"أَجنه اهللا فهو مجنون"، و"أَحببته فهو محبوب: "موأما قوهل
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فإنه بين على فُِعل؛ ألم يقولون يف مجيع هذه فُِعل بغري ألف، يقولون " مقْرور"و" مكْزوز"، ومثله "مزكُوم
"بو" ح"نو" ج"ِكمو" ز"مقُ"و" حو" ر"وال يقال: ، قال"كُز" :ره األمنزه"ولكن يقال " قد حنزأَح "

يف شيء من هذه، إال يف حرف " مفْعل"فإذا قالوا أفعله اهللا فكلّه باأللف، وال يقال " يحزنه"ويقولون 
  : واحد؛ قال عنترة

هلِْت فال تَظُنِّي غيرنَز كْ  ولقدالم بحِممنِّي بمنزلَِة المر  

، "لُييِليةٌ"ِفعالن، زيدت الياء يف تصغريه كما زيدت يف تصغري ليلة فقالوا " إنسان"تقدير : قال البصريون
  ".رويِجل"ويف تصغري رجل فقالوا 

على زنة إفِْعالن؛ فحذفت الياء استخفافاً؛ لكثرة ما جيري " إنِسيان"األصل فيه : وقال بعض البغداديني
فردوا الياء؛ ألن التصغري ليس يكثر ككثرة االسم مكبراً، " أُنيِسيان" فإذا صغروه قالوا على ألسنتهم،

يف الناس، وال يقال ذلك يف إنسان " أُناس: "وكذلك إنسان العني؛ وقالوا". أَناِسي"وقالوا يف اجلميع 
  .العني

    

 إنساناً ألنه عهد إليه فَنِسي؛ فهذا دليل على إمنا سمي: وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال: قال
  .أنه إنِسيانٌ يف األصل

  .كأا الضياء" وِري الزند"من " التوراة: "قال الفراء

  .الدابة فاعولٌ من التأري، وهو التحبس" آِري"و: قالوا

  . تدحوه بصدرها، وهو مثل أُفْحوصأُفْعولٌ من دحا يدحو؛ ألا" أُدِحي النعامة"و: قالوا

فَعِلية من السر، " السرية"مفْعول من العيون، فَنِقص كما قيل مِخيط ومِكيل، و" ماء مِعني: "قال الفراء
  .وهو النكاح، إال أم ضموا أوهلا كما يغريون يف النسب

ولكن ال ":  قال اهللا جل ثناؤه- وهو النكاح -ت من السر أصله تسرر" تسريت"وقوهلم : قال األصمعي
  .من الظن، وأصلها تظننت" تظَنيت"نكاحاً، فأُبِدل من الراء ياء، كما قالوا :  أي"تواِعدوهن ِسراً

ومعىن : يل، وقالمن التلبية، وكان أصلها لَببت؛ ألا من ألْببت باملكان قال ذلك اخلل" لَبى فالنٌ: "وقالوا
قد أجبتك إجابة بعد : ها أنا ذا عبدك قد أجبتك قد خضعت لك وثَنوه على جهة التأكيد، أي" لَبيك"

  ".حنانيك"حمداً هللا وشكراً، ومثله : إجابة، ونصبوه على جهة املصدر كما تقول

  : وقال أبو عبيدة يف قول الشاعر

  رام وإنِّي بعد ذاِك لَبيبح  لَها ِفيئي إليِك فإنني فقُلْتُ



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  234  

لَبأراد م.  

  .فُعلَة، وال يكون هذا يف مجع الصحيح: وأشباه ذلك يف املعتل" رماة"و" قُضاة"قال البصريون يف تقدير 

إال أم " فاِجر وفَجرة"و" كَاِفٍر وكَفَرة"تقديره فَعلَة، مثل : وحكى الفراء عن بعض النحويني أنه قال
  .الياء والواو بضم أولهخصوا 

، "سراة"فلو كان كما قالوا لقيل " سِريا من قوم سراة"وليس ذلك كما قالوا؛ ألنا قد وجدنا : قال الفراء
فثقل " قُوم"و" صوم"فتجنبوا اجلمع على فُعلٍَة، ولكنهم قالوا يف ذوات الياء والواو وهم يريدون مثال 

ا ساكن كأنه ألف إعراب، فخففوا الشديدة وهم يريدوا، وزادوا يف عليهم أن يشددوا العني وبعده
فإذا شددوا سقطت اهلاء، قال اهللا " أَقَمته إقامةً"آخره اهلاء؛ لتكون تكملة للحرف إذا نقص، كما قالوا 

  .نت مصيباًيف العفَاة لك" العفّي"يف الرعاة، و" الرعى"ولو قلت :  قال"أو كانوا غُزى": عز وجلّ

  ".عقَاب بعنقاةٌ"نقلت مهزا إىل أوهلا كما قالوا : هي فَعالء": أشياء"قال البصريون يف تقدير 

العلَّة فقدموا ما مل " الشيء"ومل أجد هلم يف ذلك مذهباً يشبه وجه العربية؛ ألم أكثروا على : قال الفراء
" القَصبة"مجع مل يأت إال فيما واحدته مثَقَّلة مؤنثة مثل يقدم، ومل نسمعه، ومجعوه وهو ذكر خفيف على 

  ".الطَّرفاء"و" الطَّرفة"و" الشجراء"و" الشجرة"، و"القَصباء"و

إمنا تِرك إجراؤها ألا شبهت ِبفَعالء، وكثرت يف الكالم : قال الكسائي وغريه من أصحابنا: وقال الفراء
  . كما مجعوا الفَعالء على الفَعالوات"أشياوات"حىت مجعت 

، مث تركوا يف "لَين وأليناء"كأن أصل شيء شيء على مثال شيع، مث مجع على أفِعالء مثل : قال الفراء
  .اهلمزة من العني فخفف وترك اإلجراُء ألا أفعالء" أشياء"

  باب ما جمعه وواحده سواء 

حتى ": ، وقال يف موضع آخر"يف الفُلِْك املَشحون": ال اهللا جل ثناؤه، ق"فُلْك"السفن واحدها " الفُلْك"
مِ نيرم يف الفُلِْك وجتإذا كُن".  

والذين كفروا أولياؤهم الطَّاغُوت ": واحد ومجع ومذكر ومؤنث، قال اهللا جل ثناؤه" الطَّاغُوت"و
مهرجونخبوا الطَّاغُو":  وقال"ينتاج دوهاوالَّذينبعت أنْ ي".  

 وهو ههنا واحد، ويقال "من كلٍّ زوجين اثنين": يكون واحداً ويكون اثنني، قال اهللا جل ثناؤه" الزوج"و
واملعىن امحل من " هذا زوج هذا: " إذا كان أحدمها ذكراً واآلخر أنثى وكانا من جنس واحد-لالثنني 

  .كل ذكر وأنثى اثنني

  .اجلميع مثلُ الواحِد" الم يفعة، وِغلْمان يفَعةغُ"يقال : قال الكسائي
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ورمبا قيل " أَدرع ِدالص"و" ِدرع ِدالص"و" مجال عبر أسفار"و" مجل عبر أسفاٍر"يقال : قال سيبويه
  ".هجائن"ورمبا قيل " ِنسوةٌ ِهجانٌ"و" امرأة ِهجانٌ"و" دلُص"

    

واحدة " الشكاعى"واحدةٌ ومجيع، و" البهمى"، و"الطَّرفاء"، وكذلك واحد ومجع" احلَلْفاء: "وقال سيبويه
  .ومجيع

مجع " القَصباء"و" شجرة"مجع " الشجراء"، و"حلَفة"مجع " احلَلْفاء"و" طَرفَة"مجع " الطَّرفَاء: "وقال غريه
  ".قَصبة"

  ".حلَيِفية"وتصغر " حلْفَاءة"لواحدة منها إال مل أمسع ا: فإنه قال" احلَلْفاء"قال الفراء مثل ذلك، إال يف 

إذا مل يصبه اجلَدِري، الواحد واالثنان " صِبي قُرحانٌ"إذا مل يِصبه اجلَرب؛ و" بعري قُرحان"يقال : قال غريه
أصله و" رجل قَزم"وهي اليت ذهب لبنها، و" شاةٌ شحص وشصص"واملذكر واملؤنث فيه سواء، وكذلك 

الواحد واالثنان واجلمع واملذكر واملؤنث يف هذه األحرف " عبد ِقن"يف الشاء وهو أردأ املال وشره، و
  : سواٌء، إال أن جريراً قال

  أوالد قَوم خُِلقوا أِقنَّه

  .فجمع

املفعول واالسم إذا وصف باملصدر كان واحده ومجيعه سواء، وكذلك مذكره ومؤنثه، كان مبعىن : قال
يوم "وإمنا هذا مصدر غار املاء يغور غَوراً، و. غائر: أي" مياه غَور"و" ماٌء غَور: "أو مبعىن الفاعل، يقال

و" غَم ،مبعىن غام"ام غَمم"، و"أيومبعىن نائم، و" رجل ن"موأي" رجل ِفطْر"صائم، و: أي" رجل ص :

حملوب، : أي" لنب حلَب"للماء يكْرع فيه، و" ماء كَرع"، و"وم فَرطقَ"و" رجل فَرط إىل املاء"مفْطر، و
  ".ماء ِصرى، ومياه ِصرى"و

، "ماء سكْب"، و"رجل فَر، ورجال فَر"، و"رجل كَرم، ونساء كَرم"، و"هو ِرضى، وهم ِرضى: "ويقال
مضروب، : أي" ضرب بلد كذاهذا الدرهم "إمنا هي حِشرت حشراً فهي حمشورة، و" أذن حشر"و
  .خملوقو اهللا؛ كُلُّ هذه مصاِدر ال جتمع وال تؤنث: أي" هذا خلْق اهللا، وهؤالء خلْق اهللا"و

هو "، و"هو قَمن، وهم قَمن"، و"هو أمم، وهم أمم"، و"هو قريب منك، وهم قريب منك"وتقول 
  .ثَنيت ومجعت وأنثت" قمني"، فإن أدخلت الياء يف قمن فقلت "حرى، وهم حرى

رجل جنب، وقوم "، و"حصن عياء"ال حيسن أن يرتو، ويف اجلمع كذلك " فرس عياء: "قال أبو عبيدة
  ".رجل عدل، ورجال عدلٌ"، و"وإن كُنتم جنباً فاطَّهروا": ، قال اهللا جل ثناؤه"جنب



ابن قتيبة الدينوري-أدب الكتاب  236  

  باب ما جاء على بنية الجمع، وهو وصف لواحد 

سراويل "إذا كانت غري مخصوفة، و" نعل أسماط"و" أخالق"و" ثَوب أسمال"و" بومة أعشار"قالوا 
  .إذا كانت غري محشوة" أسماط

  .أراد أن نواحيه أخالق فلذلك مجع" ثَوب أَخالق"وإمنا قالوا : قال الكسائي

  باب أبنية نعوت المؤنث 

سكْران "، و"غَضبان وغَضبى" فَالن؛ فاألنثى فَعلى، هذا هو األكثر، حنو ما كان من النعوت على
  ".غَضبانة"و" سكْرانة: "، وبعضهم يقول"وسكْرى

رجل موتان الفُؤاد، وامرأة "للطويلة املمشوقة و" امرأة سيفَانة"للطويل املَمشوق، و" رجل سيفَان: "وقالوا
  .قولوا يف هذين فَعلىومل ي" موتانة

  ".عرياٍن وعريانٍة"، و"خمصان وخمصانة"وما كان على فُعالن؛ فمؤنثه باهلاء، حنو 

  ".أعشى وعشواء"و" أحمر وحمراء"وأفْعلُ مؤنثه فَعالء، حنو 

ومل يقولوا " أَسفَى"ف الناصية ورمبا قالوا يف املذكر أفْعل، ومل يقولوا يف املؤنث فَعالء، قالوا للفرس اخلفي
  ".أَسفَى"، ومل يقولوا للبغل "سفْواء"وقالوا للبغلة ". سفْواء"األنثى 

وهي املقطوعة طرف األذن، " ناقَة قَصواء"ورمبا قالوا يف املؤنث فَعالء، ومل يقولوا يف املذكر أفْعل، قالوا 
  .إمنا هو مقِْصي ومقَصى ومقْصو" أقْصى"أو املشقوقة األذن، ومل يقولوا يف البعري 

للطويلة الظَّهر، ومل " ناقة قَرواء"، و"أورع"إذا كانت نشيطةً، وال يقال للجمل " ناقَةَ روعاء: "وقالوا
  ".أقْرى"، وقد حكى ابن األعرايب "أقْرى"يقولوا للجمل 

  : وقال العجاج وذكر رحياً

  طُّورحدواء جاءتْ من ِجباِل ال

  .تسوقه: جعلها حدواء؛ ألا تحدو السحاب، أي

  : وقال امرؤ القيس" أحدى"ومل يقولوا يف املذكر 

  ديمةٌ هطْالء فيها وطَفٌ

  ".هِطلٌ"إمنا يقال " أهطَل"ومل يقولوا يف املذكر 

  ".بعري أُجد"ومل يقولوا " دناقةٌ أُج: "وقد يوصف املؤنث مبا ال يوصف به املذكر، أال ترى أم قالوا
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 جعلت قبل - وهي عالمة التأنيث -وعالمات التأنيث تكون آخراً بعد كمال االسم إال كلتا فإن التاء 
فأدخلوا اهلاء اليت هي عالمة التأنيث على ألف فُعلى، وهي علم للتأنيث، " بهماة"وقالوا . آخر احلرف

  .وفُعلى ال تكون إال للمؤنث

  بنية المصادر باب أ

   لعف يلعف

: ضرب يضِرب ضرباً، وحطَم يحِطم حطْماً، وجييء على فَِعٍل، قالوا: املصدر من هذا على فَعل، حنو

نكَح ِنكَاحاً، وسبق ِسباقاً، وجييء على : حرمه يحِرمه حِرماً، وسرقَه يسِرقه سِرقاً، وجييء على ِفعال، حنو
حماه يحِميه : وجد يِجد ِوجداناً، وحرم يحِرم ِحرماناً، وأتاه إتياناً، وجييء على ِفعالٍة، حنو: عالن، حنوِف

غَلَبه يغِلبه غَلَبةً : ِحماية، ونكاه ينكيه ِنكاية، وجييء على ِفعلة، حنو حميته ِحمية، وعلى فَعلة وفَعٍل، حنو
الن، حنووغَلَباً، وسقاً، وجييء على فَعرِرقَةً وسِرقه سسقه يالن، حنو: ران، وعلى فَعلَي اهِسل : لَوعل يسع

صهل صِهيالً، ووجب قَلْبه : وثَب وثُوباً، وعلى فَِعيل، حنو: عسالناً، ومال مييل ميالناً، وعلى فُعول، حنو
 قَضى قَضاًء، ومضى مضاًء، ونمى نماًء، وجييء يف املعتل على فُعل، :وِجيباً، وجييء على فَعال، قالوا

  .هداه يهِديه هدى، وسرى يسري سرى: قالوا

  .التقَى أيضاً: وليس جييء مصدر على فُعل إال يف املعتل، وقالوا

   لعف يلعباب ف

قَتله قَتالً، ودقَّه : وتاً، وخرج خروجاً، وعلى فَعل، حنوسكَت سكُ: جييء املصدر من هذا على فُعول، حنو
حلَب يحلُب حلَباً، وطَرد يطْرد طَرداً، وسلَبه سلَباً وحزنه حزناً وطِلبه طَلَباً، وجلَبه : دقّاً، وعلى فَعل، حنو

ذَكَره ِذكْراً، وقال يقول ِقيال، وعلى : على ِفعل، حنوخنقَه خِنقاً، و: جلَباً، وهو قليل، وعلى فَِعل، حنو
: شكَر شكْراناً، وكَفَر كُفْراناً، وعلى فُعال، حنو: شكَر شكْراً، وكَفَر كُفْراً، وعلى فُعالن حنو: فُعل، حنو

زو ونزواناً، وطاف يطُوف طَوفَاناً، نزا ين: نعس ينعس نعاساً، وصرخ يصرخ صراخاً، وعلى فَعالن، حنو
زار يزور ِزيارةً، وساس يسوس ِسياسة، وعبد : خب يخب خِبيباً، وعلى ِفعالَة حنو: وعلى فَِعيل، حنو

على القياس، " كَتباً"قَام ِقياماً، وصام ِصياَماً، وكَتب ِكتاباً، وبعض العرب يقول : ِعبادةً، وعلى ِفعال، حنو
  .زالَ يزول زواالً، وثَبت يثْبت ثَباتاً وثُبوتاً: وحجبه ِحجاباً، وجييء على فَعال، حنو

   لعف يلعباب ف
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ولَِحس بِلع يبلَع بلْعاً، : تِعب تعباً، وسِخطَ سخطاً، وعلى فَعل، حنو: جييء املصدر من هذا على فَعٍل، حنو
شِربت : لَِزمه لُزوماً، ونِهكَته احلُمى تنهكُه نهوكاً، وعلى فُعل، حنو: يلْحس لَحساً، وعلى فُعول، حنو

غَِشي ِغشياناً، : سِفد يسفَد ِسفَاداً، وعلى ِفعالن، حنو: شرباً، ووِددت فُالناً وداً، وعلى ِفعال، حنو
 ِسبال، حنووحاناً، وعلى فَعبلَة، حنو: ِحساعاً، وعلى فَعمع سمسي ِمعالن، : سةً، وعلى فَعمحه رتِحمر

زِهدت زهادة، : ضِحك ضِحكاً، ولَِعب لَِعباً، وعلى فَعالة، حنو: شِنئْته أشنوه شنآناً، وعلى فَِعٍل، حنو: حنو
تة، وقَِنعآمس تِئملة، حنووساَعةً، وعلى فُعِدئ :  قنة، وصبكُه بكْهي بةً، وكَِهبهش بهشي هبش

  .عِلم يعلَم ِعلْماً: يصدأ صدَءةً، وعلى ِفعل، حنو

   لعف يلعف

سأَلُه سؤاالً، سأَلَه ي: جحده يجحده جحوداً، وعلى فُعال، حنو: جييء املصدر من هذا على فُعول، حنو
نفَع ينفَع : لَمع يلْمع لَمعاناً، ودأَلَ يدأَلُ دأَالناً، وعلى فَعل، حنو: ومزح يمزح مزاحاً، وعلى فَعالن، حنو

راءةً، وعلى فَعالة، قَرأَ ِق: ذَهب يذْهب ذَهاباً، وعلى ِفعالة، حنو: نفْعاً، وذَبح يذْبح ذَبحاً، وعلى فَعال، حنو
  .طَمح ِطماحاً، وضرح ِضراحاً: نصح ينصح نصاحةً، على ِفعال، حنو: حنو

   لعف يلعف

    

قَبح يقْبح : ملُح يملُح مالحةً، ونبلَ ينبلُ نبالةً، وعلى فُعولة، حنو: جييء املصدر من هذا على فَعالة، حنو
حسن يحسن حسناً، وقَبح يقْبح قُبحاً، وعلى : ةً وقُبوحةً، وسهلَ يسهلُ سهولة، وعلى فُعٍل، حنوقَباح

كَرماً رماً وشرف شرفاً، : ِفعل، حنو صغر ِصغراً، وعظُم ِعظَماً، وسرع يسرع سِرعاً، وعلى فَعل، قالوا
ظَرف : وضع يوضع ِضعةً وضعةً، ووقُح يوقُح ِقحةً وقَحةً، وعلى فَعٍل، قالوا:  حنووعلى ِفعلٍَة وفَعلٍة،

  .يظْرف ظَرفاً

صبح يصبح صباحةً، : أما قوهلم اجلَمالُ فإنه مصدر جملَ يجملُ وأصله جمالة، كما قالوا: قال سيبويه
  .وقَبح يقْبح قَباحةً؛ فحذفوا

اللَّذَاذ واللَّذَاذَة، وإمنا : سِعد سعادة، وقالوا:  شِقي شقَاء وشقَاوة، كما قالوا- من غري هذا الباب -وقالوا 
  .بهو يبهو بهاء، وبذُو يبذُو بذَاء، مثل جمال: هو مصدر لَذَّ يلَذُّ، وقالوا

  باب مصادر بنات األربعة فما فوق 
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ال، تقولجييء مصدر أفْععلى إفْع طَاء، واأللف مقطوعة، ويف املعتل : لْتإع تطَياماً، وأعإكْر تمأكْر
أقَمته إقَامةً، وأجلْته إجالَةً، وإمنا أدخلت اهلاء فيه تعويضاً مما ذهب منه، والذاهب منه : على إفعالة، تقول

وكذلك . "وِإقَاِم الصالِة": و قول اهللا جل ثناؤهموضع العني من الفعل، ورمبا حذفت اهلاء إذا أضيفت، حن
  .االسِتقَامة: االستفعالة، حنو

كَلَّمته تكِْليماً وِكالَّماً، وكَذَّبته تكذيباً وِكذَّاباً، وجملْته : وجييء مصدر فَعلْت على التفعيل، والِفعال، حنو
  .عزيته تعِزيةً، وقَويته تقِْويةً: لى تفْعلة حنوجتميالً وِجماالً، ويف بنات الياء والواو ع

قَاتلْته مقَاتلةً وِقتاالً، وجالَسته : وجييء مصدر فاعلْت على مفَاعلَة، وعلى ِفعاٍل، وعلى ِفيعال، حنو
لْتاداء، وجاةً وِمرارمم هتيارة، ومدقَاعم هتدة، وقَاعالَسجاالً، قالملَةً وِجدادجم والذين يقولون: ه : لْتفَعت

  .قَاتلْته ِقيتاالً: ِتِفعاالً، يقولون

كلمته "تقَولْت تقَوالً، وتكَذَّبت تكَذُّباً، والذين يقولون : وجييء مصدر تفَعلْت على التفَعل، يقولون
  .االًحتملْت ِتِحم: يقولون" ِكالَّماً

تغافَلْت تغافُالً، وقد شذَّ منه حرف يقولُه بعض :  حنو- بضم العني -وجييء مصدر تفَاعلْت على التفَاعل 
والِكالبيون : تفاوت األمر تفَاوتاً، وتفَاِوتاً، حكاه أبو زيد، قال: العرب بالكسر وبعضها بالفتح، قالوا

  .يفتحون

  .اقْتتلْنا اقِْتتاالً، واحتبست احِتباساً: افِْتعال، حنووجييء مصدر افتعلْت على 

  .انطَلَقْت انِطالَقاً، وانصرم الشيُء انِصراماً: وجييء مصدر انفَعلْت على انِفعال، حنو

  .احمررت احِمراراً، واسوددت اسِوداداً: وجييء مصدر افعلَلْت على إفِْعالَل، حنو

  .اشهاببت اشِهيباباً: وجييء مصدر افْعالَلْت على افِْعيالل، حنو

  .اجلَوذَ اجِلواذاً: وجييء مصدر افْعولْت على افِْعوال، حنو

  .اقْعنسس اقِْعنساساً: وجييء مصدر افْعنلَلْت على افِْعنالَل، حنو

على افِْعيع لْتعواناً: ال، حنووجييء مصدر افْعاغِْديد تندواغْد.  

  .استخرجت اسِتخراجاً: وجييء مصدر استفعلت على استفعال، حنو

   ردباب ما جاء فيه المصدر على غير ص

 " تبِتيالًوتبتلْ إليِه":  فجاء على نبت، وقال اهللا جل ثناؤه"واُهللا أنبتكُم ِمن األرِض نباتاً": قال اهللا عز وجلّ

  : فجاء على بتلَ، وقال الشاعر

لْتَ منهتَقْبِر ما اساألم روخَي  ا وليساعاتِّب هعتَتَب بأن 
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تعبوقال اآلخر. فجاء على ات :  

  وإن ِشْئتُم تَعاودنَا عوادا

  .فجاء على عاودنا

  . فهي واحدةٌ يف املعىن- وإن اختلفت أبنيتها -ألفعال وإمنا جتيء هذه املصادر خمالفة لألفعال ألن ا
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 55.....................................................................:فروق يف خلْق اإلنسان

 58...........................................................................:فروق يف األسنان

 59............................................................................:فروق يف األفواه

 59......................................................................:فروق يف ريش اجلناح

 59..........................................................................:فروق يف األطفال

 60............................................................................:فروق يف السفاد

 61............................................................................:فروق يف احلمل

 61...........................................................................:فروق يف الوالدة

 62.........................................................................:فروق يف األصوات

 63..............................................................باب معرفة يف الطعام والشراب

 64..........................................................................:معرفة يف الشراب

 65..............................................................................:معرفة يف اللنب

 65...............................................................................:معرفة الطعام

 66.....................................................................:فروق يف قوائم احليوان

 66..........................................................................:فروق يف الضروع

 67....................................................................:فروق يف الرحم والذكر

 67..........................................................................:فروق يف األرواث

 67..........................................................................:معرفة يف الوحوش

 67.............................................................:ِجحرةُ السباع، ومواضع الطري
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 68...................................................................:فروق يف أمساء اجلماعات

 69.............................................................................:معرفة يف الشاء

 69................................................................................:شيات الغنم

 70..............................................................................:معرفة اآلالت

 71....................................................................:معرفة يف الثياب واللبس

 72.......................................................................باب معرفة يف السالح

 73...............................................................................:أمساء الصناِع

 73........................................شيء الواحد الختالف اجلهاتاختالف األمساء يف ال

 74...................................................................:معرفة يف السانح والبارح

 74.............................................................................:معرفة يف الطري

 75......................................................:معرفة يف اهلَوام والذباب وصغار الطري

 77....................................................................:معرفة يف احلية والعقرب

 78.....................................................................معرفة يف جواهر األرض

 78........................................................باب األمساء املتقاربة يف اللفظ واملعىن

 79................................................................باب نوادر من الكالم املشتبه

 81...........................................................تضادين باسم واحدباب تسمية امل

 82................................................................................كتاب تقومي اليد

 82............................................................................باب إقامة اهلجاء

 83.................................................................لف الوصل يف األمساءباب أ

 84...............................................................باب األلف مع الالم للتعريف

 84................................................................باب ما تغري فيه ألف الوصل

 85................................................باب دخول ألف االستفهام على ألف الوصل

 85...........................باب دخول ألف االستفهام على األلف والالم اليت تدخل للمعرفة

 86.................................................ألف االستفهام على ألف القطعباب دخول 

 86............................................................................باب ألف الفصل

 87...................................................باب األلفني جتتمعان فيقتصر على إحدامها

 87.........................................................والثالث جيتمعن فيقتصر على اثنتني
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 88.......................................................باب حذف األلف من األمساء وإثباا

 88.....................................................جلمعباب حذف األلف من األمساء يف ا

 89........................................................................إذا اتصلت" ما"باب 

 91.......................................................................إذا اتصلت" من"باب 

 91........................................................................ذا اتصلتإ" ال"باب 

 92.....................................................باب حروٍف توصل مبا وبإذ، وغري ذلك

 92.......................................باب الواوين جتتمعان يف حرف واحد والثالثة جيتمعن

 93..................................................................باب األلف والالم للتعريف

 93............................................................يدخالن إىل الٍم من نفس الكلمة

 93............................................................................باب هاء التأنيث

 93......................................................................باب ما ِزيد يف الكتاب

 94........................................................................باب من اهلجاء أيضاً

 95.....................................................من األفعالباب ما يكتب بالياء واأللف 

 95.....................................................باب ما يكتب باأللف والياء من األمساء

 97..............................................................باب احلروف اليت تأيت للمعاين

 97...................................................باب ما نقص منه الياء الجتماع الساكنني

 98.................................................................باب األمر باملعتلّ من الفعل

 99...................................................................................باب اهلمز

 100........................................باب اهلمزة يف الفعل إذا كانت عيناً وانفتح ما قبلها

 100.............................................باب اهلمزة تكون آخر الكلمة وما قبلها ساكن

 101...................................................باب اهلمزة تكون عيناً والالم ياء أو واواً

 101.............................................باب ما كانت اهلمزة فيه الما وقبلها ياء أو واو

 102........................................................................لعددباب التأريخ وا

 103................................................باب ما يجري عليه العدد يف تذكريه وتأنيثه

 104.................................................................................باب التثنية

 104.....................................................................باب تثنية املبهم ومجعه

 105........................................باب ما يستعمل كثرياً من النسب يف الكتب واللفظ
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 106.........................................................................باب ما ال ينصرف

 108...............................................باب األمساء املؤنثة اليت ال أعالم فيها للتأنيث

 108.............................................................باب ما يكون للذكور واإلناث

 109.....................................................لم فيه للتأنيث إذا أريد به املؤنثُوال ع

 109..............................................................باب أوصاف املؤنث بغري هاء

 111.................................باب ما يستعمل يف الكتب واأللفاظ من احلروف املقصورة

 111......................................................باب أمساء يتفق لفظها وختتلف معانيها

 112.................................................................باب حروف املد املستعمل

 113.........................................................................باب ما ميد ويقصر

دحركات بنائه م بعض ر114............................................باب ما يقصر، فإذا غُي 

 114............................................................................كتاب تقومي اللسان

 114.....................................................................بسم اهللا الرمحن الرحيم

باب احلرفني اللَّذين يتقاربان يف اللفظ ويف املعىن ويلتبسان فرمبا وضع الناس أحدمها موضع اآلخر
............................................................................................114 

 119.........................................باب احلروف اليت تتقارب ألفاظها وختتلف معانيها

 121....................................باب اختالف األبِنية يف احلرف الواحد الختالف املَعاين

 123....................................................باب املصادر املختلفة عن الصدر الواحد

 127...............................................................................باب األفعال

 133........................................باب ما يكون مهموزاً مبعىن وغري مهموز مبعىن آخر

 135.................................................باب األفعال اليت مز، والعوام تدع مهزها

 135.......................باب ما يهمز من األفعال واألمساء والعوام تبدل اهلمزة فيه أو تسقطها

 137.............................................................باب ما ال يهمز، والعوام مزه

 138...............................................................باب ما يشدد، والعوام ختففه

 139..........................................................فيفاً، والعامة تشددباب ما جاء خ

 140..........................................................باب ما جاء ساكناً والعامة حتركه

 141.........................................................باب ما جاء حمركاً، والعامة تسكنه

 141.................................................................باب ما تصحف فيه العوام
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 142..................................................باب ما جاء بالسني، وهم يقولونه بالصاد

 142..................................................لونه بالسنيباب ما جاء بالصاد، وهم يقو

 142.......................................................باب ما جاء مفتوحاً، والعامة تكسره

 143.......................................................باب ما جاء مكسوراً، والعامة تفتحه

 145........................................................باب ما جاء مفتوحاً، والعامة تضمه

 145.......................................................باب ما جاء مضموماً، والعامة تفتحه

 145......................................................مة تكسرهباب ما جاء مضموماً، والعا

 146.......................................................باب ما جاء مكسوراً، والعامة تضمه

 146.....................باب ما جاء على فَِعلْت بكسر العني والعامة تقوله على فَعلْت، بفتحها

 147....................باب ما جاء على فَعلْت، بفتح العني والعامة تقوله على فَِعلْت، بكسرها

بفتح العني والعامة تقوله على فع ،لْتبضمهاباب ما جاء على فَع ،147.....................لْت 

 147............................................ مما يغري- بضم العني -باب ما جاء على يفعلُ 

 147........................................... مما يغري- بكسر العني -باب ما جاء على يفِعلُ 

 148............................................ مما يغري- بفتح العني -باب ما جاء على يفعلُ 

 148.....................................................باب ما جاء على لفظ ما مل يسم فاعله

 148......................................باب ما ينقص منه ويزاد فيه ويبدل بعض حروفه بغريه

 153.............باب ما يعدى حبرِف صفة أو بغريه، والعامة ال تعديه أو ال يعدى والعامة تعديه

 154..........................................باب ما يتكلم به مثىن، والعامة تتكلم بالواحد منه

 154.............................................باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفَهما

 156................................................................ ما يغري من أمساء الناسباب

 157................................................................باب ما يغري من أمساء البالد

 158...................................................................................كتاب األبنية

 158................................................................................أبنية األفعال

 158.......................................................باتفاق املعىن" أفْعلْت"و" فَعلْت"باب 

 163...................................يف التعديباب فَعلْت وأَفْعلْت، باتفاق املعىن واختالفهما 

 163..........................................................عرضته للفعل: باب أَفْعلْت الشيء

 163.........................................................وجدته كذلك: باب أَفْعلْت الشيء
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 164............................................................باب أَفْعلَ الشيء حان منه ذلك

 164...............................................باب أَفْعلَ الشيء صار كذلك، وأصابه ذلك

 165.................................................أتى بذلك، واختذ ذلك" ءأَفْعلَ الشي"باب 

 166.......................................................جعلت له ذلك" أَفْعلت الشيء"باب 

 166..................................................مبعنيني متضادين" أفعلت"و" أفعلت"باب 

 166........................................."أفعل الشيُء غريه"يف نفسه، و" أفعل الشيء"باب 

 167........................................................باب فَعلَ الشيُء، وفَعلَ الشيُء غريه

 167........................................................باب فَعلْت وفَعلْت مبعنيني متضادين

 168...........................................................................باب أَفْعلْته فَفَعلَ

 168..................................................................باب فَعلْته فانفَعل، وافْتعلَ

 168.................................................................باب فَعلْت، وأَفْعلْت غريي

 169................................................................باب أَفْعلَ الشيُء، وفَعلْته أنا

 169....................................................................باب معاين أبنية األفعال

 169.....................................................................باب فَعلْت، ومواضعها

 170....................................................................باب أَفْعلْت، ومواضعها

 171....................................................................باب فَاعلْت، ومواضعها

 171...................................................................باب تفَاعلْت، ومواضعها

 172....................................................................باب تفَعلْت، ومواضعها

 172.................................................................باب استفْعلْت، ومواضعها

 173...................................................................باب افتعلْت، ومواضعها

 173..............................هها وما يتعدى من األفعال وما ال يتعدىباب افْعوعلْت وأشبا

 لْت174..................................... يف الواو والياء مبعىن واحد- بفتح العني -باب فَع 

 175........................................ بالياء والواو مبعىن واحدباب أبنية من األفعال خمتلفة

 175.......................................باب ما يهمز أوله من األفعال، وال يهمز مبعىن واحد

 176....................................واحدباب ما يهمز أوسطه من األفعال، وال يهمز مبعىن 

 176...................................................................باب فعلْت وفَعلْت مبعنى

 176...................................................................باب فَِعلْت وفَعلت مبعىن
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 176......................................................................باب فعل يفْعلُ ويفِْعلُ

 178......................................................................باب فَعلَ يفْعلُ ويفْعل

 178......................................................................باب فَعلَ يفْعلُ ويفِْعلُ

 179......................................................................باب فَِعلَ يفْعلُ ويفِْعلُ

 179......................................................................باب فَِعلَ يفْعلُ ويفْعلُ

 180.................................. بضم العني يف املاضي، وفتحها يف املضارعباب فَعلَ يفْعلُ

 180.................................................................................باب املُبدل

 181.........................................باب إبدال الياء من أحد احلرفني املثلني؛ إذا اجتمعا

 181....................................................................باب اإلبدال من املشدد

 182....................................................................باب ما أبدل من القوايف

 184....................................................:الكالم األعجميما تكلم به العامة من 

 187......................................................باب دخول بعض الصفات على بعض

 194........................................................................باب زيادة الصفات

 195............................................................باب إدخال الصفات وإخراجها

 196................................................................................أبنية األمساء

العني، وبفتح الفاء والعني باب ما جاء من ذوات الثالثة فيه لُغتان فَعلٌ وفَعلٌ بفتح الفاء وسكون 
 196.......................................................................................مجيعاً

 196..........................................فَعلٌ وِفعلٌ بفتح الفاء، وكسرها، مع سكون العني

 197...........................................كون العنيفَعلٌ وفُعلُ بفتح الفاء، وضمها، مع س

 197......................................فُعلٌ وفَعلٌ بضم الفاء وسكون العني، وبفتحهما مجيعاً

 198..................................نيفَِعلٌ وفَعلٌ بفتح الفاء وكسر العني، وفتح الفاء وضم الع

 198...........................فُعلٌ وِفعلٌ بضم الفاء وسكون العني، وكسر الفاء وسكون العني

 198.....................................فعلٌ وفعلٌ بكسر الفاء وسكون العني، وبفتحهما مجيعاً

 199..............................فَِعلٌ بفتح الفاء والعني مجيعاً، وبفتح الفاء وكسر العني"فَعلُ و

 199................................عنيفَعلٌ وِفعلٌ بفتح الفاء والعني مجيعاً، وبكسر الفاء وفتح ال

 200.................................فُعلٌ وفُعلُ بضم الفاء والعني مجيعاً، وبضم الفاء وفتح العني

 200.............................ح العنيِفعلٌ وِفعلٌ بكسر الفاء وسكون العني، وبكسر الفاء وفت
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 200..............................................فَعلٌ وفُعلٌ بفتح الفاء والعني مجيعاً، وبضمهما

 200.................................فُعلٌ وِفعلٌ بضم الفاء وفتح العني، وبكسر الفاء وفتح العني

 200.....................................فَعلٌ وفُعلٌ بفتح الفاء والعني مجيعاً، وبضم الفاء والعني

 200..............................فُعلُ وفُعلٌ بضم الفاء وسكون العني، وبكسر الفاء وفتح العني

 200............................................فُعلٌ وفعلٌ بضم الفاء وسكون العني، وبضمهما

ء وسكون العنيباب ما جاء على فعلة فيه لغتان فَعلة وِفعلة بفتح الفاء وسكون العني، وبكسر الفا
............................................................................................201 

 202..........................ِفعلَة وفُعلَة بكسر الفاء وسكون العني، وبضم الفاء وسكون العني

 202............................ وبضم الفاء وسكون العنيفَعلَةٌ وفُعلَةٌ بفتح الفاء وسكون العني،

 202......................................فُعلَة وفَعلَة بضم الفاء وسكون العني، وبفتحهما مجيعاً

 203...............................بضم الفاء وفتح العنيفُعلَة وفُعلة بضم الفاء وسكون العني، و

 203.........................................فُعلة وفَعلة بضم الفاء وفتح العني، وبفتحهما مجيعاً

 203......................................حهما مجيعاًفَعلَةٌ وفَعلَة بفتح الفاء وسكون العني، وبفت

 203............................فَِعلَة وِفعلَة بفتح الفاء وكسر العني، وبكسر الفاء وسكون العني

 203.............................ح الفاء وسكون العنيفَِعلَة وفَعلَة بفتح الفاء وكسر العني، وبفت

 203......................................فُعلة وفُعلة بضم الفاء وسكون العني، وبضمهما مجيعاً

 203...........................................................................فعلَة بالواو والياء

 204..................................................................فُعلة بالياء، وأصلها بالواو

 204.........................باب ما جاء على فعال فيه لغتان فَعال وِفعال بفتح الفاء، وبكسرها

 204.....................................................باب ِفعال وفُعال بكسر الفاء، وبضمها

 205......................................................باب فَعال وفُعال بفتح الفاء، وبضمها

 205...........................................................................باب فَعال وفَِعيل

 205...........................................................................باب فُعال وفَِعيل

 206..........................................................................باب فَعال وفُعول

 206..........................................................................باب فُعال وفُعول

 206..........................................................................باب ِفعال وفُعول

 207............................................................................باب ِفعٍل وفَعال
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 207............................................................................باب ِفعل وِفعال

 207......................باب ما جاء على فعالة مما فيه لغتان فَعال وِفعالة بفتح الفاء، وبكسرها

 207..........................................................ِفعالة وفُعالة بكسر الفاء، وبضمها

 207...........................................................فَعالة وفُعالة بفتح الفاء، وبضمها

 207..............................................................باب ما جاء على فَعالة وفُعولة

 207...................... ما جاء على مفعل فيه لغتان مفْعلٌ ومفِْعلٌ بفتح العني، وبكسرهاباب

 209.....................................مفْعل وِمفْعل بضم امليم وبكسرها، مع فتح العني فيهما

 209..........................................مفِْعل وِمفِْعل بفتح امليم وبكسرها، مع كسر العني

 209..........................................مفِْعل وِمفِْعل بضم امليم وبكسرها، مع كسر العني

 209.................................... امليم والعني، وبكسر امليم وفتح العنيمفْعل وِمفْعل بضم

 209............................................مفْعل ومفْعل بضم امليم وبفتحها، مع فتح العني

 210.....................................ها، مع فتح العني فيهماِمفْعل ومفْعل بكسر امليم وبفتح

 210...........................................مفْعل ومفْعل بضم امليم، مع ضم العني أو فتحها

 210...............................................................................ِمفْعل وِفعال

 210..............................................................................ِمفْعل وِمفْعال

 210........باب ما جاء على مفْعلَة فيه لغتان مفْعلَة ومفِْعلَة بفتح امليم، مع فتح العني أو كسرها

 211...........................................مفْعلَة ومفْعلَة بفتح امليم، مع فتح العني أو ضمها

 211...................................مفْعلَةٌ وِمفْعلَةٌ بفتح امليم أو كسرمها، مع فتح العني فيهما

 211.....................................مفْعلَةٌ ومفْعلَةٌ بفتح امليم أو ضمها، مع فتح العني فيهما

 211....باب ما جاء على فعلل وفيه لغتان فُعلُلٌ وفُعلَلٌ بضم الفاء مع ضم الالم األوىل أو فتحها

 211....................................ِفعِللٌ وفَعلَلٌ بكسر الفاء والالم األوىل مجيعاً، أو فتحهما

 212........................................................................باب ِفعالل وفُعلُول

 212............................................................................باب أفْعِل وفَِعٍل

 212...........................................................................يل وفاِعل فَِعباب

 212............................................................................باب فَعِل وفَِعيٍل

 213............................................................................باب فَِعل وفَِعيل

 213..........................................................................باب فَعولٌ وفَِعيل
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 213....................................................باب فاعٍل وفاِعل بفتح العني، وبكسرها

 213..............................باب فَعلَى وفُعلَى بفتح الفاء أو ضمها، مع سكون العني فيهما

 213..........................................................................باب فاعل وفَاعال

 213............................باب ما جاء فيه لغتان من حروف خمتلفة األبنية ما يضم ويكسر

 213.............................................................................ما يضم ويفتح
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	   ﻝﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﻤﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤ ﺏﺎﺒ
	   ﺭﺼﻘﻴﻭ ﺩﻤﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﻤ ﻪﺌﺎﻨﺒ ﺕﺎﻜﺭﺤ ﺽﻌﺒ ﺭﻴﻏ ﺍﺫﺈﻓ ،ﺭﺼﻘﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ

	  ﻥﺎﺴﻠﻟﺍ ﻡﻴﻭﻘﺘ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺒ
	 ﻊﻀﻭﻤ ﺎﻤﻫﺩﺤﺃ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻊﻀﻭ ﺎﻤﺒﺭﻓ ﻥﺎﺴﺒﺘﻠﻴﻭ ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﻅﻔﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﺒﺭﺎﻘﺘﻴ ﻥﻴﺫﻠﻟﺍ ﻥﻴﻓﺭﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺭﺨﻵﺍ
	   ﺎﻬﻴﻨﺎﻌﻤ ﻑﻠﺘﺨﺘﻭ ﺎﻬﻅﺎﻔﻟﺃ ﺏﺭﺎﻘﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﻲﻨﺎﻌﻤﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻ ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﻑﺭﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﺒﻷﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺭﺩﺼﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺭﺨﺁ ﻰﻨﻌﻤﺒ ﺯﻭﻤﻬﻤ ﺭﻴﻏﻭ ﻰﻨﻌﻤﺒ ﺍﺯﻭﻤﻬﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻫﺯﻤﻫ ﻉﺩﺘ ﻡﺍﻭﻌﻟﺍﻭ ،ﺯﻤﻬﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻁﻘﺴﺘ ﻭﺃ ﻪﻴﻓ ﺓﺯﻤﻬﻟﺍ ﻝﺩﺒﺘ ﻡﺍﻭﻌﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﺴﻷﺍﻭ ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﻥﻤ ﺯﻤﻬﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻩﺯﻤﻬﺘ ﻡﺍﻭﻌﻟﺍﻭ ،ﺯﻤﻬﻴ ﻻ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﻔﻔﺨﺘ ﻡﺍﻭﻌﻟﺍﻭ ،ﺩﺩﺸﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﺩﺸﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺎﻔﻴﻔﺨ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﻜﺭﺤﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ﺎﻨﻜﺎﺴ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﻨﻜﺴﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺎﻜﺭﺤﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻡﺍﻭﻌﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻑﺤﺼﺘ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﺎﺼﻟﺎﺒ ﻪﻨﻭﻟﻭﻘﻴ ﻡﻫﻭ ،ﻥﻴﺴﻟﺎﺒ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻥﻴﺴﻟﺎﺒ ﻪﻨﻭﻟﻭﻘﻴ ﻡﻫﻭ ،ﺩﺎﺼﻟﺎﺒ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻩﺭﺴﻜﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺎﺤﻭﺘﻔﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﺤﺘﻔﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺍﺭﻭﺴﻜﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﻤﻀﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺎﺤﻭﺘﻔﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﺤﺘﻔﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺎﻤﻭﻤﻀﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻩﺭﺴﻜﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺎﻤﻭﻤﻀﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﻤﻀﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺍﺭﻭﺴﻜﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﺤﺘﻔﺒ ،ﺕﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﻪﻟﻭﻘﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺭﺴﻜﺒ ﺕﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻫﺭﺴﻜﺒ ،ﺕﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﻪﻟﻭﻘﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ ،ﺕﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻤﻀﺒ ،ﺕﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﻪﻟﻭﻘﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ ،ﺕﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺭﻴﻐﻴ ﺎﻤﻤ - ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻡﻀﺒ - ﻝﻌﻔﻴ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺭﻴﻐﻴ ﺎﻤﻤ - ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺭﺴﻜﺒ - ﻝﻌﻔﻴ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺭﻴﻐﻴ ﺎﻤﻤ - ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ - ﻝﻌﻔﻴ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﻠﻋﺎﻓ ﻡﺴﻴ ﻡﻟ ﺎﻤ ﻅﻔﻟ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻩﺭﻴﻐﺒ ﻪﻓﻭﺭﺤ ﺽﻌﺒ ﻝﺩﺒﻴﻭ ﻪﻴﻓ ﺩﺍﺯﻴﻭ ﻪﻨﻤ ﺹﻘﻨﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﻴﺩﻌﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ﻯﺩﻌﻴ ﻻ ﻭﺃ ﻪﻴﺩﻌﺘ ﻻ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﻩﺭﻴﻐﺒ ﻭﺃ ﺔﻔﺼ ﻑﺭﺤﺒ ﻯﺩﻌﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻪﻨﻤ ﺩﺤﺍﻭﻟﺎﺒ ﻡﻠﻜﺘﺘ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﻰﻨﺜﻤ ﻪﺒ ﻡﻠﻜﺘﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻤﻬﻔﻌﻀﺃ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻝﻤﻌﺘﺴﺍ ﻥﺎﺘﻐﻟ ﻪﻴﻓ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻥﻤ ﺭﻴﻐﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻥﻤ ﺭﻴﻐﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ

	  ﺔﻴﻨﺒﻷﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﺃ
	   ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻕﺎﻔﺘﺎﺒ "ﺕﻠﻌﻓﺃ"ﻭ "ﺕﻠﻌﻓ" ﺏﺎﺒ
	   ﻱﺩﻌﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﻬﻓﻼﺘﺨﺍﻭ ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻕﺎﻔﺘﺎﺒ ،ﺕﻠﻌﻓﺃﻭ ﺕﻠﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﻌﻔﻠﻟ ﻪﺘﻀﺭﻋ :ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺕﻠﻌﻓﺃ ﺏﺎﺒ
	   ﻙﻟﺫﻜ ﻪﺘﺩﺠﻭ :ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺕﻠﻌﻓﺃ ﺏﺎﺒ
	   ﻙﻟﺫ ﻪﻨﻤ ﻥﺎﺤ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻝﻌﻓﺃ ﺏﺎﺒ
	   ﻙﻟﺫ ﻪﺒﺎﺼﺃﻭ ،ﻙﻟﺫﻜ ﺭﺎﺼ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻝﻌﻓﺃ ﺏﺎﺒ
	   ﻙﻟﺫ ﺫﺨﺘﺍﻭ ،ﻙﻟﺫﺒ ﻰﺘﺃ "ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻝﻌﻓﺃ" ﺏﺎﺒ
	   ﻙﻟﺫ ﻪﻟ ﺕﻠﻌﺠ "ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺕﻠﻌﻓﺃ" ﺏﺎﺒ
	   ﻥﻴﺩﺎﻀﺘﻤ ﻥﻴﻴﻨﻌﻤﺒ "ﺕﻠﻌﻓﺃ"ﻭ "ﺕﻠﻌﻓﺃ" ﺏﺎﺒ
	   "ﻩﺭﻴﻏ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻝﻌﻓﺃ"ﻭ ،ﻪﺴﻔﻨ ﻲﻓ "ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻝﻌﻓﺃ" ﺏﺎﺒ
	   ﻩﺭﻴﻏ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻝﻌﻓﻭ ،ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻝﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻥﻴﺩﺎﻀﺘﻤ ﻥﻴﻴﻨﻌﻤﺒ ﺕﻠﻌﻓﻭ ﺕﻠﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﻌﻔﻓ ﻪﺘﻠﻌﻓﺃ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﻌﺘﻓﺍﻭ ،ﻝﻌﻔﻨﺎﻓ ﻪﺘﻠﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻱﺭﻴﻏ ﺕﻠﻌﻓﺃﻭ ،ﺕﻠﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻨﺃ ﻪﺘﻠﻌﻓﻭ ،ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻝﻌﻓﺃ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﺃ ﻲﻨﺎﻌﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻌﻀﺍﻭﻤﻭ ،ﺕﻠﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻌﻀﺍﻭﻤﻭ ،ﺕﻠﻌﻓﺃ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻌﻀﺍﻭﻤﻭ ،ﺕﻠﻋﺎﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻌﻀﺍﻭﻤﻭ ،ﺕﻠﻋﺎﻔﺘ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻌﻀﺍﻭﻤﻭ ،ﺕﻠﻌﻔﺘ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻌﻀﺍﻭﻤﻭ ،ﺕﻠﻌﻔﺘﺴﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﻌﻀﺍﻭﻤﻭ ،ﺕﻠﻌﺘﻓﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﻯﺩﻌﺘﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﻥﻤ ﻯﺩﻌﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﺎﻬﻫﺎﺒﺸﺃﻭ ﺕﻠﻋﻭﻌﻓﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﺤﺍﻭ ﻰﻨﻌﻤﺒ ﺀﺎﻴﻟﺍﻭ ﻭﺍﻭﻟﺍ ﻲﻓ - ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ - ﺕﻠﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﺤﺍﻭ ﻰﻨﻌﻤﺒ ﻭﺍﻭﻟﺍﻭ ﺀﺎﻴﻟﺎﺒ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻨﺒﺃ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﺤﺍﻭ ﻰﻨﻌﻤﺒ ﺯﻤﻬﻴ ﻻﻭ ،ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﻥﻤ ﻪﻟﻭﺃ ﺯﻤﻬﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﺤﺍﻭ ﻰﻨﻌﻤﺒ ﺯﻤﻬﻴ ﻻﻭ ،ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﻥﻤ ﻪﻁﺴﻭﺃ ﺯﻤﻬﻴ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﻰﻨﻌﻤﺒ ﺕﻠﻌﻓﻭ ﺕﻠﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻰﻨﻌﻤﺒ ﺕﻠﻌﻓﻭ ﺕﻠﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﻌﻔﻴﻭ ﻝﻌﻔﻴ ﻝﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﻌﻔﻴﻭ ﻝﻌﻔﻴ ﻝﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﻌﻔﻴﻭ ﻝﻌﻔﻴ ﻝﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﻌﻔﻴﻭ ﻝﻌﻔﻴ ﻝﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﻌﻔﻴﻭ ﻝﻌﻔﻴ ﻝﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻉﺭﺎﻀﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺤﺘﻓﻭ ،ﻲﻀﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻡﻀﺒ ﻝﻌﻔﻴ ﻝﻌﻓ ﺏﺎﺒ
	   ﻝﺩﺒﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻌﻤﺘﺠﺍ ﺍﺫﺇ ؛ﻥﻴﻠﺜﻤﻟﺍ ﻥﻴﻓﺭﺤﻟﺍ ﺩﺤﺃ ﻥﻤ ﺀﺎﻴﻟﺍ ﻝﺍﺩﺒﺇ ﺏﺎﺒ
	   ﺩﺩﺸﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺍﺩﺒﻹﺍ ﺏﺎﺒ
	   ﻲﻓﺍﻭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺩﺒﺃ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   :ﻲﻤﺠﻋﻷﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﻪﺒ ﻡﻠﻜﺘ ﺎﻤ
	   ﺽﻌﺒ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻔﺼﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻝﻭﺨﺩ ﺏﺎﺒ
	   ﺕﺎﻔﺼﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻬﺠﺍﺭﺨﺇﻭ ﺕﺎﻔﺼﻟﺍ ﻝﺎﺨﺩﺇ ﺏﺎﺒ
	   ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﺃ
	 ﻥﻴﻌﻟﺍﻭ ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒﻭ ،ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻥﻭﻜﺴﻭ ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ ﻝﻌﻓﻭ ﻝﻌﻓ ﻥﺎﺘﻐﻟ ﻪﻴﻓ ﺔﺜﻼﺜﻟﺍ ﺕﺍﻭﺫ ﻥﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﺏﺎﺒ
	   ﺎﻌﻴﻤﺠ
	   ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻥﻭﻜﺴ ﻊﻤ ،ﺎﻫﺭﺴﻜﻭ ،ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ ﻝﻌﻓﻭ ﻝﻌﻓ
	   ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻥﻭﻜﺴ ﻊﻤ ،ﺎﻬﻤﻀﻭ ،ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ ﻝﻌﻓﻭ ﻝﻌﻓ
	   ﺎﻌﻴﻤﺠ ﺎﻤﻬﺤﺘﻔﺒﻭ ،ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻥﻭﻜﺴﻭ ﺀﺎﻔﻟﺍ ﻡﻀﺒ ﻝﻌﻓﻭ ﻝﻌﻓ
	   ﻥﻴﻌﻟﺍ ﻡﻀﻭ ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺢﺘﻓﻭ ،ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺭﺴﻜﻭ ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ ﻝﻌﻓﻭ ﻝﻌﻓ
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